PROMOCJA REGIONU O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM
PROMOCJA ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA
PROMOCJA KOLARSTWA I TURYSTYKI ROWEROWEJ

Działalność KTK KTUKOL, to popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i rekreacji.To udział członków
naszego klubu, w dziesiątkach wyścigów ,udział w licznych imprezach rowerowych oraz rekreacyjnych. To
możliwość realizacjji swoich pasji i zamiłowań, tak w kolarstwie jak i turystyce. Dziś klub to działalność
turystyczna i działalność sportowa i w tym jego siła. Jako jeden z nielicznych klubów w Polsce, możemy
zagwarantować wszechstronność związaną z działalnością rowerową. I tak też się dzieje, bo przecież, całe rodziny
wspaniale realizują się, zarówno w kolarstwie i turystyce.
W roku ubiegłym minęło 40 lat działalności Klubu Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" Głuchołazy. Cały ten czas
wspólnie poświęcaliśmy na promowanie turystyki rowerowej oraz kolarstwa i zakładamy, że nie inaczej będzie w
przyszłości.
KTUKOL niebyły teraz tak znaną i cenioną z uwagi na swoją działalność organizacją, gdyby nie ludzie członkowie klubu, rodzice młodych zawodników oraz osoby i instytucje wspierające nasze działania.
Młodzież szkolna oraz osoby dorosłe, za sprawą działalności klubu Ktukol, uczestniczyła
w bardzo wielu zawodach kolarskich oraz imprezach turystyczno-rowerowych. Członkowie naszego klubu, oraz
uczniowie głuchołaskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, zdobywali Odznaki Turystyki
Kwalifikowanej, różnych stopni. Zawodnicy z sekcji sportowej, reprezentując nasze miasto i województwo
opolskie, uczestniczyli corocznie w dziesiątkach wyścigów kolarskich na terenie całej Polski i Czech, gdzie
niejednokrotnie odnosili liczne i znaczące sukcesy.
Wyżej wymieniony zadania realizujemy wspólnie z Gminą Głuchołazy - Wydziałem Promocji, Turystyki i Sportu,
Starostwem Powiatowym w Nysie, Urzędem Marszałkowskim w Opolu, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy wielkiej pomocy i wsparciu wielu sponsorów i
innych organizacji pozarządowych. Swoją działalność opieramy na społecznej i oddanej pracy, zarówno członków
klubu KTUKOL, Świata Roweru TEAM oraz innych miłośników i pasjonatów kolarstwa i turystyki rowerowej.,
uczniów LO i ZS w Głuchołazach.
W nasze szeregi klubowe wstępuje coraz więcej osób, w tym młodzież szkolna i liczne rodziny. To cieszy i
napawa optymizmem. Dziś klub to działalność turystyczna i działalność sportowa i w tym jego siła. Jako jeden z
nielicznych klubów w Polsce, możemy zagwarantować wszechstronność związaną z działalnością rowerową. I tak
też się dzieje, bo przecież, całe rodziny wspaniale realizują się, zarówno w kolarstwie i turystyce. Każdy może i
powinien rozwijać swoją pasję do kolarstwa lub turystyki rowerowej - tak jest i tak powinno być nadal. Ponad 40
lat istnienia, oraz 136 członków klubu na obecną chwilę, to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność.
Ktukol daje możliwość realizowania swoich pasji, niejednokrotnie kształtuje i wychowuje. Na płaszczyźnie
turystycznej, jesteśmy postrzegani jako jeden z najlepszych klubów w kraju. W 2015 r. jak i w latach poprzednich,
Klub KTUKOL prowadził współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami na rzecz promocji oraz uprawiania
kolarstwa i turystyki rowerowej. To cieszy i buduje, bo tylko wspólne działania przynoszą wymierne efekty.
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Sprawozdanie z działalności sekcji sportowej KTK KTUKOL za 2015 r.
W 2015 roku 8 członków naszego klubu jest licencjonowanymi zawodni- kami Ludowego Klubu Sportowego
ZIEMIA OPOLSKA w Opolu, a 22 bez licencji systematycznie uczestniczy w zawodach i wyścigach,
organizowanych na terenie Republiki Czeskiej i w naszym regionie. Dzięki ścisłej współpracy obu klubów,
wielkiemu zaangażowaniu rodziców zawodników oraz wsparciu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w mijającym
roku uczestniczyliśmy w 52 zawodach sportowych na terenie całego kraju oraz w Czechach.
Zawodnicy z Głuchołaz brali udział w imprezach rangi międzynarodowej,
w cyklu wyścigów maratony MTB, wyścigu po Ziemi Kluczborskiej z udziałem 5 reprezentacji narodowych ,
międzynarodowym, wieloetapowym wyścigu po Ziemi Kaliskiej, 3 cyklach całorocznych wyścigów jazdy na czas,
na terenie Czech: Zlatohorske casovki , Tritur we Vrbnie oraz w„Jesenicki Snek” w wielu czeskich
miejscowościach.
We wszystkich cyklach nasi zawodnicy odnieśli znaczące sukcesy w punktacji generalnej. Na szczególne
wyróżnienie zasługują: Kacper Grubiak , Michał Maćkowski, Jakub Małachowski, Grzegorz Lewtak i Mateusz
Wnęk, którzy w punktacji generalnej cyklów zajmowali miejsca na podium.
W starszych wiekowo kategoriach bardzo dobrze spisali się Sylwia Lewtak, Wojciech Aniołek, Jacek Michura i
Robert Jamróz a w kategoriach najmłodszych bracia Mateusz, Szymon i Nikolas Rojek, Monika Lewtak oraz
rodzeństwo Małgorzata i Karol Maćkowscy.
Za wyniki sportowe 2015 roku, 5 zawodników wykonało normę na II klasę sportową w tym 3 aż trzykrotnie, a
jeden wykonał normę na III klasę sportową.
W całorocznym cyklu przygotowań do startów w 2015 roku, zawodnicy z Głuchołaz przejechali na rowerach
ponad 130 tys. km.
W największej ilości - 40 wyścigach w 2015 roku uczestniczył Kacper Grubiak w 37 Michał Maćkowski a w 36
Jakub Małachowski.
Ranking końcowy za 2015 r.
Nazwisko - imię

Kategoria

Ilośc pkt.

Kilometry

Starty

1 Grubiak Kacper

młodzik

413 pkt.

10.025

40

2. Maćkowski Michał

młodzik

376 pkt.

8725

37

3. Lewtak Sylwia

elita

341 pkt.

8450

11

4. Małachowski Jakub

młodzik

316 pkt.

7005

36

5. Lewtak Grzegorz

młodzik

306 pkt.

4990

26

303 pkt.

17.965

15

296 pkt.

10.130

4

265 pkt.

12.110

29

235 pkt.

5335

27

233 pkt.

9135

6

6. Jamróz Robert
7. Lewtak Krzysztof
8. Kubowicz Jakub

elita
masters

9. Wnęk Mateusz

junior
jun.mł.

10. Kamiński Janusz

masters
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Medale zdobyte przez zawodników w 2015 roku:
1.
2.
3.
4.
5.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Michał
Michał
Kacper
Jakub
Grzegorz

Imię
Kacper
Kacper
Jakub
Jakub
Jakub
Michał
Jakub
Michał
Grzegorz
Piotr
Mateusz

Maćkowski
Maćkowski
Grubiak
Małachowski
Lewtak

Nazwisko
Grubiak
Grubiak
Małachowsk
Kubowicz
Małachowski
Maćkowski
Kubowicz
Maćkowski
Lewtak
Bednarek
Rojek

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
14.06 Pińczyce
srebrny
kolarstwo szosowe start wspólny
14.10 Gliwice
srebrny
kolarstwo szosowe jazda parami
14.10 Gliwice
srebrny
kolarstwo szosowe jazda parami
14.10 Gliwice
brązowy
kolarstwo szosowe jazda parami
14.10 Gliwice
brązowy
kolarstwo szosowe jazda parami

Mistrzostwa Opolszczyzny
Medal
Data
Miejsce
25.01 Falmirowice
brązowy
06.06 Niwki
złoty
06.06 Niwki
brązowy
06.06 Niwki
brązowy
07.06 Szczedrzyk
złoty
07.06 Szczedrzyk
srebrny
07.06 Szczedrzyk
brązowy
05.09 Głuchołazy
złoty
05.09 Głuchołazy
brązowy
05.09 Głuchołazy
srebrny
05.09 Głuchołazy
brązowy

Zawody
kolarstwo przełajowe
jazda indywidualna na czas
jazda indywidualna na czas
jazda indywidualna na czas
jazda ze startu wspólnego
jazda ze startu wspólnego
jazda ze startu wspólnego
kolarstwo górskie
kolarstwo górskie
kolarstwo górskie
kolarstwo górskie

II Klasy sportowe
Normy na uzyskanie klasy sportowej w 2015 roku wykonali:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię
Jakub
Kacper
Michał
Jakub
Grzegorz
Mateusz

Nazwisko
Kubowicz
Grubiak
Maćkowski
Małachowski
Lewtak
Wnęk

Klasy sportowe
Klasa sportowa
II klasa sportowa
II klasa sportowa
II klasa sportowa
II klasa sportowa
II klasa sportowa
III klasa sportowa

III udział w wyścigach kolarskich

Uwagi
kadra wojewódzka
kadra wojewódzka
kadra wojewódzka
kadra wojewódzka

lista

Osiągnięte wyniki i aktywność sportowa to przede wszystkim zasługa samych zawodników, ale bez wsparcia i
pomocy innych byłoby to niemożliwe do osiągnięcia. Szczególnie należy podziękować:
trenerowi klubowemu LKS Ziemia Opolska z Opola panu Marianowi Staniszewskiemu za organizowanie i
finansowanie startów w najważniejszych wyścigach, pracownikom ZOL w Głuchołazach za pomoc w
przeprowadzeniu badań okresowych zawodników, Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach
za nieodpłatne użyczenie hali sportowej , rodzicom wszystkich naszych zawodników ze szczególnym
wyróżnieniem: Mariusza Hefczyca, Janusza Maćkowskiego, Sylwii i Krzysztofa Lewtaków, Janusza Kamińskiego,
Barbary i Sławomira Sułów, oraz Jacka Rojka
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KTK KTUKOL ZA 2015 r.
Sekcja Turystyczna
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy, w 2015 r. jak i w latach poprzednich, prowadził działalność
sportową i turystyczną, której celem była popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku,
propagowanie roweru jako pojazdu ekologicznego, poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych regionu,
poznawanie walorów krajoznawczych, historii oraz zabytków naszego kraju.
Na co dzień w klubie zrzeszone są osoby które trenują by startować w licznych zawodach kolarskich ( młodzież
głuchołaskich szkół podstawowych-gimnazjalnych i średnich ), oraz te które w sekcji turystycznej jeżdżą na
rowerach rekreacyjnie, zwiedzając ciekawe bliższe lub dalsze miejsca.
W kalendarzu naszej działalności na każdy rok, oprócz wielu wyjazdów na zawody sportowe, organizowane są
także liczne wycieczki turystyczne-jedno lub wielodniowe na terenie całego kraju. Tak, więc każda z grup realizuje
swój własny program, są też stałe imprezy klubowe, na których spotykamy się wszyscy.
Podczas wspólnych wyjazdów młodzież szkolna i osoby dorosłe zdobywają pkt. na Kolarską Odznakę
Turystyczną. Podczas tegorocznego sezonu członkowie naszego klubu oraz uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2,
zdobyli ponad 150 odznak turystycznych.
Na osobne podkreślenie zasługuje zdobycie przez Bogusława Mączyńskiego, 34 odznak turystycznych .Wśród
licznych odznak, do najbardziej prestiżowych możemy zaliczyć zdobycie przez Kol. Józefa Tracza oraz Jerzego
Strzelczyka Odznaki Kolarskiej DOOKOŁO POLSKI, Joanny Jędrysek dużej srebrnej Kolarskiej Odznaki
Turystycznej.
Każdy kolarz-turysta marzy o długiej wyprawie. Wielu z nas udaje się to i wyjeżdżamy w dalekie strony, często na
długie tygodnie. Czas spędzony na wielodniowych wyprawach rowerowych w Polsce, Europie, czy innym miejscu,
to najwspanialsza rzecz. Obładowane do granic możliwości rowery, sakwy, namiot, ubranie oraz inne niezbędne
rzeczy, tylko dodają smaku wyprawie i utrwalają poczucie niezależności prawdziwego miłośnika turystyki
rowerowej. Z tego założenia wychodzi również wielu członków naszego klubu, pasjonatów rowerowych przygód,
których wyprawy opisywaliśmy na naszej stronie klubowej.
WYPRAWY ROWEROWE :
DOOKOŁA POLSKI
SZLAKIEM LATARNI MORSKICH
Wyprawa Rowerowa TRASĄ WIŚLANĄ
SŁOWACJA 2015
Przez Czechy na południowy zachód
Wyprawa na szczyt w Turyngii,
gdzie znajduje się kopia wieży, która stała
do 1959 roku na Pradziadzie.

uczestnicy : Józef Tracz oraz Jerzy Strzelczyk
uczestnicy : Józef Tracz oraz Jerzy Strzelczyk
uczestnicy : Józef Tracz oraz Jerzy Strzelczyk
uczestnicy : Robert Jamróz
uczestnicy : Robert Jamróz

uczestnicy : Robert Jamróz

Watro zauważyć, że, Klub Turystyki Kolarskiej jest autorem i pomysłodawcą trzech odznak kolarskich,
które licznie zdobywają miłośnicy turystyki rowerowej z całej Polski.
 „SZLAKIEM CZAROWNIC”,
 „KOLARSKI ZDOBYWCA PRADZIADA ”– za wytrwałość,
 „GÓRAMI POGRANICZA POLSKO – CZESKIEGO”
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Tegoroczne wyjazdy, a także wielodniowe wyprawy rowerowe po naszym kraju oraz udział w wielu
imprezach członków naszego klubu, przyczyniały się do realizowania zadań na rzecz krzewienia turystyki i
krajoznawstwa. Ich wyjazdy oraz częste spotkania z innymi działaczami klubowymi są wspaniałą promocją i
reklamą naszego klubu i miasta Głuchołazy. W dniach 8 - 16 sierpnia 2015 r. w Pszczynie, odbył się 64 Centralny
Zlot Turystów Kolarzy PTTK. Tegoroczny, zlot, organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze przywiódł w okolice Pszczyny, blisko 500 uczestników z Polski i zagranicy. Wśród polskich
reprezentantów byli członkowie klubów ze wszystkich regionów kraju,. Na codziennych trasach rowerowych
przygotowanych przez organizatorów nie zabrakło rowerzystów z Głuchołaskiego Klubu Turystyki Kolarskiej
"KTUKOL". Nasza reprezentacja liczyła 14 osób i stanowiła bardzo barwną i charakterystyczną grupę zarówno
dorosłych jak i dzieci, pośród wszystkich klubów biorących udział w tej największej turystycznej imprezie
rowerowej w Polsce.
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy, mając na uwadze promocję turystyki kolarskiej oraz
promocję regionu i skierowanie turystów na szlaki rowerowe oraz piesze, wychodzi z wieloma zadaniami
dotyczącymi działalności sportowej i turystycznej, skierowanej w dużej mierze do mieszkańców naszego regionu.
W 2015 r. Klub KTUKOL był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez związanych ze sportem
kolarskim, turystyką rowerową i rekreacją. Do stałych i sztandarowych imprez organizowanych przez klub
KTUKOL należą:

 Młodzieżowy Rajd Kolarski WITAMY WIOSNĘ,
 Rajd Kolarski ZDOBYWAMY PRADZIADA – impreza tak popularna, że lista uczestników zamykana
jest najczęściej na miesiąc przed organizacją zawodów.
Za wieloletnią organizację tej imprezy KTK KTUKOL został uhonorowany Listami Gratulacyjnymi od
Starosty Nyskiego Pana Adama Fujarczuka i Burmistrza Głuchołaz
Pana Edwarda Szupryczyńskiego.
 Maraton Kolarski AUDAX,
 Rajd Kolarsko – Pieszy „ BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH” - który od 7 lat jest największą
tego typu imprezą w Powiecie Nyskim i jedną z większych
w województwie ( blisko 1000 uczestników w 2015 r.)
 Zawody MTB pod nazwą Cycloopawy – Finał Pucharu Polski MTB ,zorganizowane po raz 4 i
adresowane do miłośników kolarstwa górskiego MTB
 Złota Korba - Cykl wyścigów – Głuchołaskie Koziołki, impreza spotkała się z wielkim zainteresowaniem
najmłodszych miłośników dwóch kółek.

Ranking Turystyczny
Poniższe zestawienie prezentuje ranking 10 najaktywniejszych turystów kolarzy mijającego roku uwzględniając
udział w imprezach turystyczno – kolarskich i zdobyte odznaki turystyki kwalifikowanej.

imię

RANKING TURYSTYCZNY 2015
odznaki punkty
imprezy punkty

lp.

nazwisko

suma punktów

1.

Monczyński

Bogusław

170

95

265

2.

Bejnar

Antonina

115

85

200

3.

Strzelczyk

Jerzy

115

50

165

4.

Tracz

Józef

105

60

165

5.

Lewtak

Krzysztof

50

85

135

6.

Jędrysek

Joanna

45

80

125

7.

Lewtak

Grzegorz

45

80

125
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8.

Lewtak

Monika

45

80

125

9.

Jędrysek

Patryk

40

80

120

10. Jędrysek

Sylwia

40

80

120

11. Lewtak

Sylwia

50

65

115

12. Jędrysek

Eligiusz

15

85

100

13. Klepacz

Wiesław

35

65

100

14. Rojek

Szymon

0

90

90

15. Rojek

Mateusz

0

90

90

16. Rojek

Jacek

0

80

80

17. Rojek

Agnieszka

0

60

60

aktualizowano dnia : 15.11.2015 r.

Przedstawiamy komunikat końcowy rankingu turystycznego, sporządzonego na podstawie
materiałów nadesłanych przez członków klubu - KTK KTUKOL.
Celem rankingu turystycznego, jest zwiększenie popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy
aktywnego wypoczynku, wśród członków klubu KTUKOL, oraz zachęcenie do zdobywania odznak
turystyki kwalifikowanej.
opracował :Eligiusz Jędrysek

W sezonie turystycznym 2015 r. sklasyfikowano 11 rodzin, uczestniczących w imprezach kolarskich i
turystycznych, organizowanych przez KTK KTUKOL, oraz biorących udział w wielu innych imprezach. Poniższe
zestawienie rodzinne, którego celem nie jest rywalizacja punktowa, a promowanie aktywności klubowej, podano w
kolejności alfabetycznej.
Statystyka Rodzinna

Lp.

Rodzina

STATYSTYKA RODZINNA
Rodzaj wyróżnienia

Uwagi

1.

Bednarek

puchar rodzinny

turystyka/rekreacja

2.

Chaszczewicz

puchar rodzinny

turystyka/rekreacja

3.

Jędrysek

puchar rodzinny

kolarstwo/turystyka/rekreacja

4.

Korczak

puchar rodzinny

turystyka/rekreacja

5.

Lewtak

puchar rodzinny

kolarstwo/turystyka/rekreacja

6.

Maćkowscy

puchar rodzinny

kolarstwo/turystyka/rekreacja

7.

Paliga

puchar rodzinny

kolarstwo/turystyka/rekreacja

8.

Rojek

puchar rodzinny

kolarstwo/turystyka/rekreacja

9.

Sułek

puchar rodzinny

turystyka/rekreacja

10. Matyjasik

puchar rodzinny

turystyka/rekreacja

11. Wiernych

puchar rodzinny

turystyka/rekreacja
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Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK przy KTK KTUKOL - Głuchołazy
Miło nam poinformować, że dnia 24.08.2015 r. Zarząd Oddziału PTTK w Głuchołazach, podjął uchwałę nr
2/VIII/2015, w sprawach:
1. Powierzenia pełnienia obowiązków Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej – Klubowi KTK KTUKOL Głuchołazy
2. Powołania Terenowego Referatu Weryfikacyjnego odznak turystyki kolarskiej PTTK w zakresie uprawnień
weryfikacyjnych Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT) małej: brązowej, srebrnej, złotej oraz odznak
ustanowionych przez KTK KTUKOL :Szlakiem Czarownic, Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego, Kolarski
Zdobywca Pradziada.
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