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Prezesi WANDRUSA

Stefan Mehlich
1991–2004

Roman Wojtas
2010 – Do nadal

Ryszard Skonieczny
2004–2010

25 LAT DZIAŁALNOŚCI „WANDRUSA”
1991–2016
i. tURyStykA kolARSkA Pttk W ŻoRAch Do RokU 1991
(do czasu powstania klubu „WANDRUS”)

KALENDARIUM

(niektóre wybrane fakty, wydarzenia, ciekawostki, mające wpływ na powstanie klubu)
1988 – 30 czerwca powstał w Żorach oddział Pttk, którego
prezesem wybrano Józefa Worynę. Powołana została również oddziałowa komisja turystyki kolarskiej
Pttk. Obowiązki przewodniczącego komisji powierzono Stefanowi Mehlichowi, a terenowy referat weryfikacyjny KOT prowadził Tadeusz Jaśkiewicz.
– Od Bratysławy do Deggendorﬀ wzdłuż Dunaju tzw. Donauradweg dalej przez Zwiesel do granicy w Żeleznej Rudzie
prowadziła trasa Vi wyprawy SokoŁA – 10 dni, 700 km.
1989 – W tym roku odbyły się 2 wyprawy kolarskie SOKOŁA – Vii wyprawa na MoRAWy Przejechano w ciągu
9 dni blisko 600 km. Grupę liczyącą 15 osób, prowadził
Tadeusz Jaśkiewicz.
– W wyprawie Rowerem do finlandii wzięły udział 3
osoby: J.Woryna, A. Łukaszczyk i S. Mehlich. Nie udało
się dojechać do koła podbiegunowego. W 8 dni przejechano 660 km. To była Viii wyprawa SOKOŁA.
– Wyprawy te umożliwiły nam poznanie wielu krajów
europejskich, co nie było łatwe przy panujących wtedy
ograniczeniach. Głównym motorem napędowym tych
wypraw był Józef Woryna, którego wspierali: Andrzej
Osadnik – pierwszy przodownik turystyki kolarskiej PTTK
w kole oraz Stefan Mehlich – przew. sekcji kolarskiej.
1990 – Komisja Turystyki Kolarskiej o/Pttk Żory zorganizowała obóz kolarski czechoSŁoWAcjA ’90 z udziałem
8 osób – przyszłych członków klubu WANDRUS: W 9 dni
przejechano prawie 600 km.

1974 – Jako początek turystyki kolarskiej pod szyldem PTTK
w Żorach należy przyjąć rok 1974, w którym koło Pttk
„SokÓŁ” wzięło udział w trzech rajdach zorganizowanych w Rybniku, Czyżowicach i Szymocicach z udziałem 10 osób z prezesem Koła józefem Woryną. W tym
czasie w Żorach działały również inne koła PTTK, ale nie
posiadamy informacji o ich działalności w tym zakresie.
1978 – Odbyła się pierwsza, wielodniowa wyprawa kolarska
SokoŁA szosami Czechosłowacji i Węgier, z udziałem
11 osób. Organizatorem i kierownikiem wyprawy był
prezes SOKOŁA Józef Woryna.
1979 – Zorganizowano i Rajd Budowlanych z metą na Śmieszku z udziałem 187 osób. Rajdy te przeprowadzane są
do czasów dzisiejszych. W ii wyprawie rowerowej, 10
osób odwiedziło Słowację i Węgry. Prowadził ją również
Józef Woryna.
1983 – 16 dni trwała iii wyprawa rowerowa z udziałem również 10 osób. Odwiedzono wiele ciekawych miejsc jak
Czadca–Komarno–Esztergom–Wyszehrad–Szentendre–
Dobszyńska Jaskinia Lodowa, Poprad, Dolina Demianowska ze słynnymi jaskiniami. Przejechano w sumie
prawie 1010 km, a po raz pierwszy wzięli w niej udział
przyszli członkowie klubu WANDRUS: Stefan Mehlich
i jego syn 14-letni Sławek.
1984 – Powstaje sekcja turystyki kolarskiej „SokoŁA” z przewodniczącym Stefanem Mehlich. Jej członkowie coraz
aktywniej uczestniczą w rajdach organizowanych przez
bratnie kluby, koła i komisje PTTK.
1985 – Kolejna iV wyprawa rowerowa WARNA – ŻoRy trwała 23 dni i prowadziła szosami Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji i Polski. Trasa wyniosła prawie 1400 km,
a w siódemce odważnych sokołów była trójka przyszłych wandrusów: Andrzej Bernat, Sławek Mehlich
i Stefan Mehlich.

Obóz kolarski w Czechosłowacji, lato 1990 r.

Wyprawa Warna 1985 r.

1986 – V wyprawa kolarska SokoŁA – MoRAWy 86 trwała
10 dni, przejechano 630 km, odwiedzono Wielkie Karlowice, Hranice, Sztramberk, Morawski Kras, Ołomuniec,
Fulnek.
– Uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej PTTK
uzyskali: Antoni Fudali, Tadeusz Jaśkiewicz, Stefan Mehlich, Stefan Piekoszowski i Józef Woryna.

Spotkanie z cyklistami francuskimi, lato 1990 r.
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ii. DziAŁAlNoŚĆ W lAtAch 1991–1997
(niektóre wybrane fakty, wydarzenia, ciekawostki z działalności WANDRUSA
jako KLUBU należącego do ODDZIAŁU PTTK w Żorach)

1993 – Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu.
Wybrany zarząd praktycznie bez zmian, pojawił się
nowy skarbnik – Czesław Grzegorzek
komisja Rewizyjna: Zygmunt Gojny, Krystyna Bernat
i Henryk Mazur.
– Odbył się XV Rajd Budowlanych z metą w Palowicach.
Czesław Grzegorzek wygrał jazdę żółwią, a jego roczna
córeczka Martynka była najmłodszą uczestniczką.
Ta sympatyczna para za 18 lat w roku 2011 zostanie
mistrzami Polski w kolarstwie górskim. Wojtasowie
z Żor (5 osób) byli najliczniejszą rodziną.
– Wyprawa rowerowa „Szlakiem trzech stolic” zorganizowana została przez Antoniego Fudali, miała
charakter rodzinny: towarzyszyli mu synowie 16-letni
Irek i 13-letni Konrad. Odwiedzili trzy stolice – Pragę,
Wiedeń i Bratysławę oraz wiele pięknych miejscowości
jak: Harrachov, Mlada Bolesław, Tabor, Czeskie Budziejowice, Linz, Grein, Melk, Trenczyn. Wyprawa trwała
17 dni.
1994 – W wyprawie „Wenecja – 94” zorganizowanej przez
Antoniego Fudali wzięli udział jego syn Ireneusz, Mirosław Machulec, Przemysław Kliber oraz dwie osoby spoza klubu, czyli 6 osób. Ambitni rowerzyści przejechali
2150 km docierając do Wenecji przez Czechy, Słowację,
Węgry, Słowenię, Chorwację, a wracają po zwiedzeniu
Wenecji, Padwy, Cortiny d Ampezzo przez Austrię, Słowację i Czechy. Wyprawa trwała 23 dni.
1995 – „100 lat kolarstwa w Żorach” – ta rocznica nawiązująca do powstania w 1895 w Żorach Towarzystwa
Cyklistów – pierwszego na Ślasku, wyznaczyła kierunki
naszego działania w tym roku. Cykl imprez Cyklosariada 95 zgromadził w sumie około 700 osób.
– W 50-tą rocznicę odbył się rajd rowerowy „Szlakiem
marszu śmierci więźniów oświęcimskich” na trasie
Oświęcim – Żory Rój.
– W SUPeRMARAtoNie na 300 km wzięło udział 11
osób. Najszybciej trasę przejechali 18-letni Mirek Machulec i Paweł Jabłonka, obaj z WANDRUSA.
1995 – Zarząd Oddziału PTTK w Żorach ustanowił odznakę
„100 lat kolarstwa w Żorach”, której regulamin opracował Józef Woryna. Zdobyło ją 80 osób.
1996 – W trakcie kolejnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowe władze klubu: zarząd: Stefan
Mehlich – prezes, Antoni Fudali – wiceprezes, Roman
Wojtas – sekretarz, Józef Adamaszek, Jerzy Banach
i Tadeusz Jaśkiewicz – członkowie komisja Rewizyjna: Apoloniusz Faba, Władysław Kraus i Henryk Mazur.
– W Międzynarodowym Rajdzie Ait połączonym z centralnym zlotem turystów kolarzy z bazą w Pokrzywnej i miejsce w konkursie krajoznawczym zajął Antoni
fudali. Jako klub zajęliśmy ii miejsce w kategorii najliczniejsza drużyna (20 osób).
1997 – W rocznicę powstania miasta, 725 km przejechali
uczestnicy maratonu sztafet „Szlakiem księcia Władysława – założyciela miasta Żory”. Całość trasy podzielono na 4 odcinki, każdy po 182,5 km, prowadzące
przez miejscowości związane z życiem księcia. Wszystkie sztafety ukończyły maraton w wyznaczonym limicie
czasu.
– ewa i Antoni fudali wzięli udział w Rajdzie Ait
w Belgii.

1991 – 23.01. Powstał klub turystyki kolarskiej Pttk
„WANDRUS”
– Inicjatorami powstania klubu byli: Stefan Mehlich
– przewodniczący kolarskiej komisji Oddziału PTTK
Żory i grupa działaczy komisji i koła „SOKÓŁ”. Na zebraniu założycielskim wybrano zarząd klubu w składzie: Prezes – Stefan Mehlich: Wiceprezes – Antoni
fudali: Sekretarz – Roman Wojtas: Skarbnik – krystyna Bernat: Członek – tadeusz jaśkiewicz.
Z grupy 15 osób – założycieli WANDRUSA w jego szeregach pozostają do dzisiaj: J. Banach, A. Bernat, T. Jaśkiewicz, S. Mehlich, S. Piekoszowski i R. Wojtas (tj. 6 osób, które należą do klubu bez żadnej przerwy) i Krystyna Bernat.
– Obowiązki komisji kolarskiej O/PTTK pełnił od tej chwili zarząd klubu. Wybrano komisję Rewizyjną klubu
w składzie: Zygmunt Gojny, Władysław Kraus i Andrzej
Bernat.
– Na i wiosennym spotkaniu na Gichcie było nas 15, nie
było jeszcze Marzanny, tylko własna kiełbasa i ognisko.
– i rajd zakończenia sezonu kolarskiego klubu odbył
się w Brennej, trwał dwa dni, 18 osób, dojazd i powrót
na rowerach.
– W święcie roweru w SP nr 3 – os. 700-lecia wzięło
udział 90 dzieci.
– W konkursie na najlepiej pracujący klub kolarski Pttk w Polsce zajęliśmy jako debiutant dobre
Vi miejsce.
1992 – i Żorski zlot kolarski odbył się 30.V. Na Rynku zebrało
się 133 uczestników z całego Śląska. Kolumnę kolarzy
wyprowadziła policja, a całość imprezy relacjonowała
lokalna TV „Polaris” Wszyscy zlotowcy otrzymali karty
uczestnictwa z mapką trasy i ciekawostkami z przeszło
700-letniej historii miasta.
– Zorganizowano obóz kolarski SŁoWAcjA ’92. Następne odbyły się w latach 1993–1995. Miały charakter stacjonarny i rodzinny. Prowadził je Roman Wojtas.

Obóz rowerowy w Czechosłowacji

– i Żorski Maraton kolarski WANDRUSA zgromadził na
starcie 79 osób.
– Mistrzostwa klubu organizowane były w okresie 1992–
1995.Mistrzami byli Maciej Fiałkiewicz, Mirek Machulec,
Barbara i Czesław Grzegorzek, Przemek Kliber, a wśród
dzieci Jakub Bernat i Krzysiek Wojtas, który za 19 lat
podróżował będzie dookoła świata, o czym kilka słów
w 2011 r.
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iii. DziAŁAlNoŚĆ W lAtAch 1997–2006
(niektóre wybrane fakty, wydarzenia, ciekawostki z działalności „WANDRUSA” jako sekcji
turystyki kolarskiej „WANDRUS” przy kole PTTK „SOKÓŁ” Żory – ODDZIAŁ PTTK RYBNIK)

1997 – W związku z likwidacją O/PTTK Żory, Koło PTTK „SOKÓŁ”
przechodzi do O/PTTK Rybnik, a KTK „WANDRUS” staje się sekcją turystyki kolarskiej „WANDRUS” przy Kole
PTTK „SOKÓŁ”. Prezesem koła „SOKÓŁ” w okresie połączenia 1997–2006 jest józef Woryna, który tę funkcję
pełni od 1970 r. Przewodniczącym sekcji „WANDRUS”
w okresie 1997–2004 jest Stefan Mehlich, który w SOKOLE pełni obowiązki wiceprezesa (1999–2004) i członka zarządu (1997–1999 i 2004–2006). Przewodniczącym sekcji „WANDRUS” w okresie 2004–2006 jest Ryszard Skonieczny, który jednocześnie pełni obowiązki
wiceprezesa koła w tym samym czasie. W skład władz
SOKOŁA z ramienia naszej sekcji wchodzili jeszcze: Roman Wojtas – sekretarz zarządu (2000–2004), a jako
członkowie zarządu: józef Adamaszek (2000–2006),
jan Gawlik (2000–2004) i Antoni fudali (2000–2004).
– Ukazał się śpiewnik Wandrusowskie śpiewy i śpiewki
wydany przez K.A. Bernatów. Potem były dwa mniejsze
autorstwa E. Kadziak, R. Skonieczny oraz G. Machockiej.
1998 – W Rajdzie Ait w Danii udział bierze józef Woryna.
Roman Wojtas prowadzi rodzinny, stacjonarny obóz
kolarski Węgry 98.
1999 – Występujemy na rajdach w białych, bawełnianych koszulkach z nazwą klubu.
2000 – W ogólnopolskim zlocie Przodowników turystyki kolarskiej Pttk z bazami w Toruniu i Bachotku,
ii miejsce w strzelaniu zajął Ryszard Skonieczny.
2001 – Powstaje strona internetowa WANDRUSA – zakłada ją
irek fudali.
2002 – W centralnym zlocie turystów kolarzy w Starym Folwarku, Ryszard Skonieczny zajął: i miejsce w konkursie wiedzy o ruchu drogowym i ii miejsce w konkursie
przyrodniczym.
– W ogólnopolskim zlocie Przodowników turystyki
kolarskiej w Sielpi Wielkiej w kategorii najliczniejsza
drużyna zajęliśmy ii miejsce.
– Na 730 lat miasta Żory odbyła się SztAfetA kolARSkA „730 km Szlakiem księcia Władysława – założyciela miasta Żory”. Trasę podzielono na osiem odcinków od 40 km do 150 km. Czasy najlepszych na
poszczególnych odcinkach zsumowano, co dało wynik
sztafety na dystansie 730 km: 28 godz. i 13 min.
2004 – Na strzelnicy w Szamotułach w trakcie ogólnopolskiego zlotu Przodowników turystyki kolarskiej z bazami
w Strzeszynku i Sierakowie Wlkp. i miejsce w strzelaniu
zdobyła nasza drużyna w składzie: józefa Gabriela Stokowiec, józef Adamaszek i Stefan Mehlich.
– „tam gdzie kiedyś była granica” – 2-dniową wycieczkę wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej z lat trzydziestych XX wieku zorganizował Stefan Piekoszowski. W ten sposób uczciliśmy wejście do UE.
– W Gościńcu ukazał się tekst j. Woryny – 30 lat turystyki
kolarskiej w Kole PTTK „Sokół” Żory, w którym wspomniano o dokonaniach wandrusów.
2005 – W ogólnopolskim zlocie Przodowników turystyki
kolarskiej w Sulęcinie byliśmy najliczniejszą drużyną,
zajmując i miejsce.
– W Bieruniu Starym na otwarciu sezonu klubu GRoNie, uczestnicy rajdu utworzyli krąg trzymając się za
ręce i minutą ciszy uczcili pamięć Jana Pawła II. Data
rajdu to: 03.04., wandrusów było dziesięciu.
– W „Witaj wiosno” w Kamieniu, najmłodszym uczestnikiem był 4-letni Kamil Orłowski, który wstąpi w nasze
szeregi 8 lat później.

Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej – Sulęcin 2005 r.

Wiosnę wita z nami 4-letni Kamil

– Rysiek Skonieczny z WIERCIPIĘTAMI przejechał trasę
GReeNWAyS: Kraków–Morawy–Wiedeń.
– W ramach cyklu imprez korona Beskidu Śląskiego,
którego organizatorem był Maciej Pindur, odbyły się
dwie wycieczki z przejazdem regulowanym (czasówką)
na Równicę i Górę Żar. W poprzednich latach wjechano w ten sposób na Przegibek, Salmopol, ochodzitą
i kubalonkę. Maciej Pindur wędrował rowerem również po korsyce, przejechał Alpy i Dolomity.
– Daniel Stokowiec tworzy nową, aktywną stronę internetową, która działa do dzisiaj. Obecnie prowadzi
ją jego brat Olek. Powstanie tej strony zdecydowanie
ułatwiło i usprawniło sposób komunikowania się zarówno w klubie jak i z innymi jednostkami PTTK, czy
też z mieszkańcami miasta i regionu. Na stronie oprócz
ogólnych i bardziej szczegółowych informacjach o naszym Klubie, zamieszczane są Kalendarze imprez / zarówno Wandrusa jak i regionalny czy ogólnopolski/,
regulaminy poszczególnych imprez czy też bieżące informacje o wycieczkach i spotkaniach. Sporo miejsca na
naszej stronie zajmują relacje członków Klubu z odbytych rajdów, wypraw czy wycieczek, popartych setkami
zamieszczonych zdjęć!!
– Przykładowa relacja z rajdu „jesienne grillowanie na
ranczu u józefa” z 22.10.05. „Żorskie Wandrusy to nie
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tylko sympatycy turystyki rowerowej, ale i grono przyjaciół połączonych wspólną pasją i zainteresowaniami. Czas
spędzony na turystycznych szlakach jest formą poznawania historii i zabytków naszego regionu i kraju, a ponadto
zabawą i miłym przerywnikiem codzienności. Przykładem
może być sobotnie popołudnie, gdy wycieczkę rowerową
(regulaminowe 15 km) połączyliśmy z wizytą na „Ranczu
u Józefa”. A jest co wspominać, bo każdy z Wandrusów
i zaproszonych gości starał się czymś wykazać. Warto od
razu zaznaczyć, że jedynym obowiązkiem uczestników był
dobru humor i pogodny nastrój, a reszta według własnego
uznania i możliwości. Wyliczyć trzeba: był grill, grillowane
frykasy finezyjnie wyszukane w smakach, gar pieczonek,
wypieki. Największym przebojem i niespodzianką, która wszystkich i wszystko przebiła był tort przygotowany
przez kol. Jolę – coś do oglądania, smakowania i zachwytu!! Mistrzowski popis sztuki cukierniczej, kroić było żal. Zasłużone gratulacje i brawa od wszystkich smakoszy obecnych na Ranczo. Potem były tańce i śpiewy, do domów
wracaliśmy w szampańskich humorach „per pede”, czyli
pieszo, prowadząc rowery – bezpieczeństwo!! Serdeczne
podziękowania za życzliwość i gościnę dla gospodarzy Józefa i Ireny od wdzięcznych Wandrusów. Do następnego
równie miłego spotkania!!” Tekst ten skreślił kol. Marian
vel Lustereczko.

–	Staraniem Ryśka Skoniecznego mamy koszulki kolarskie
z logo klubu i PTTK, a następny komplet (koszulki, bluzy, spodenki) w 2008 to zasługa Jurka Banacha i Joli
Kaczmarczyk.
2006 –	Noworoczny spacer rowerowy odbył się w prawdziwej zimowej aurze: mróz i wielka ilość śniegu, który
uczestnicy (13-tu) wykorzystywali jako stojaki rowerowe.
–	Odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 15 lat
WANDRUSA. Sekcja została wyróżniona listem gratulacyjnym O/PTTK Rybnik, a jej członkom wręczono 11
wyróżnień.

Jubileuszowe spotkanie

–	W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki
Kolarskiej w Cieszynie odnieśliśmy duże sukcesy: Ryszard Skonieczny i Tomek Małek – I miejsce w jeździe
na 65 km (wspólnie) Józef Woryna – I miejsce na trasie
35 km.
–	W obozie rowerowym Szlakiem Wielkiej Wojny 1409–
1411 prowadzonym przez R. Skoniecznego udział
wzięło 7 osób.

Ranczo u Józefa – tort palce lizać 2005 r.

Szlak Wielkiej Wojny

–	W Rajdzie Przygodowym po okolicach Żor, zorganizowanym przez UM,ZHP, MOSIR i S.Piekoszowskiego II
miejsca zajęłi T.Małek i drużyna G.M. Stokowcowie.
–	Grupa 29 członków sekcji odłączyła się od koła „SOKÓŁ” i w dniu 08.11.2006 r. na zebraniu reaktywowano
klub i wybrano nowy Zarząd.
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iV. DziAŁAlNoŚĆ W lAtAch 2006–2016
(niektóre wybrane fakty, wydarzenia, ciekawostki z życia WANDRUSA
jako klubu działającego w ramach ODDZIAŁU PTTK RYBNIK)

2008 – W 2-dniowym maratonie na orientację par rowerowych
„odyseja Świętokrzyska” udział wzięli tadeusz Margiciok i Stefan Piekoszowski.
– ta sama dwójka wystartowała w thriatlonie rowerowym „ziemia cieszyńska” zajmując ii miejsce.
2009 – W jeździe na czas „zdobywamy Pradziada 1491 m”
wystartowali skutecznie t. Margiciok i S. Piekoszowski.
– józef z Palowic (lubszczyk) zaprosił swych przyjaciół
z KROKUSA Jastrzębie-Zdrój i WANDRUSA na swoje
70-te urodziny do restauracji WRZOS w Żorach. Było
co wspominać. Józef był wieloletnim przew. komisji
kolarskiej O/PTTK Jastrzębie i przew. sekcji kolarskiej
KROKUSA. Jeździł na rowerze po Europie, odwiedził 11
krajów. Organizator wielu rajdów KROKUSA i od kilku
lat nasz aktywy członek.
2010 – kolejny raz bierzemy liczny udział tym razem w 50
ogólnopolskim zlocie Przodowników turystyki kolarskiej Pttk w Myszkowie. Wydarzeniem zlotu był
ślub byłego wiceprezesa klubu Antoniego fudali – od
kilku lat mieszkańca Gubina – z Małgorzatą Pleszyniak.

2006 – Skład zarządu klubu turystyki kolarskiej Pttk „WANDRUS” wybranego na zebraniu w dniu 08.11.2006 r.:
Skonieczny Ryszard – prezes: Banach Jerzy i Małek Tomasz – wiceprezesi: Piekoszowski Stefan – sekretarz:
Stokowiec Józefa Gabriela – skarbnik
Wybrano także komisję Rewizyjną w składzie: Wojtas
Roman – przewodniczący: Pindur Maciej i Vogel Aniela
– członkowie.
2007 – Powstaje grupa kolarska Pik – Netmetis Sari 1272
założona m.in., przez 2 naszych członków Macieja Pindura i Czesława Grzegorzka. W grupie jeździli jeszcze
Martynka Grzegorzek, Robert Marchlewski i Stefan Piekoszowski. Dwaj ostatni w maratonach szosowych, pozostali w maratonach górskich. Grupa zanotowała wiele
dobrych wyników.
– Zorganizowano rajd rowerowy na ślub Agnieszki
i tomka Małka do Czerwionki. Ach, co to był za ślub!

Ślub Tomka i Agnieszki

– Rysiek Skonieczny dociera z grupą znajomych na
Przylądek Północny NoRDkAPP.
To kolejny cel zrealizowany przez niego, po innych północnych krajach: islandii i Wyspach owczych.

Zlot Myszków

– W listopadzie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd klubu w składzie: Wojtas Roman – prezes: Banach Jerzy i Machulec
Mirosław – wiceprezesi: Piekoszowski Stefan – sekretarz: Stokowiec Józefa Gabriela – skarbnik.
– komisja Rewizyjna: Piekoszowska Mirosława – przewodnicząca, Magiciok Tadeusz i Pindur Maciej – członkowie.
– Ukazała się „historia sportu w Żorach” w opracowaniu Ireneusza Stajera, gdzie na str. 77 można poczytać
o naszym klubie.
– „odyseja olkuska” to kolejna impreza na orientację
dla par. Wzięli w niej udział Mirka i Stefan Piekoszowscy.
– w dniu 17 grudnia na doroczne Spotkanie gwiazdkowe
(Wigilijkę Wandrusa) kolejny raz zaprosili nas Józef i Irena Adamaszek, serwując tradycyjnego świeżo przygotowanego i na bieżąco wędzonego karpia –10–12 kg?!.
W przystrojonym na tę okoliczność warsztacie gospodarza, wszystkie stoły uczestnicy zastawili przygotowanymi przez siebie potrawami, oczywiście wigilijnymi. Po

Rysiek na Przylądku Północnym NORDKAPP
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2011 –	Odbyły się obchody 20-lecia WANDRUSA. 24 osoby
otrzymały wyróżnienia PTTK, a potem bawiono się na
zabawie karnawałowej
–	Ekipa KTK „WANDRUS” Żory zajmuje II miejsce jako
najliczniejsza drużyna na Ogólnopolskim Zlocie
Przodowników Turystyki Kolarskiej z bazą w Bartkowej – Posadowej nad jeziorem rożnowskim na ziemi
Sądeckiej.

Boliwii, gdzie dokonał śmiałego zjazdu rowerem słynną
drogą śmierci o długości 64 km. Start był na wysokości
4700 m, a meta na poziomie 1100 m – różnica wysokości wyniosła więc 3600 m.
–	Mirka i Stefan Piekoszowscy zwiedzali na rowerach
Turcję Egejską.
–	Ryszard Skonieczny wziął udział w obozie kolarskim
na trasie Salzburg – Wiedeń. Trasa liczyła 450 km.
2012 –	R. Skonieczny zwiedził na rowerze część Białowieży
po stronie Białorusi, wędrował też szosami Toskanii
(Włochy).
–	Odbył się rajd „310 lat Święta Ogniowego w Żorach”.
–	W wyprawie kolarskiej Przemyśl-Przemyśl wzięło
udział 7 osób. Obydwie te imprezy prowadził S.Piekoszowski.
–	w dn. 21-23.09. odbył się kolejny, już XXII Rajd Zakończenia Sezonu WANDRUSA – tym razem naszym celem
był Beskid Niski i Magurski Park Narodowy, a bazę noclegową mieliśmy w Krempnej, jak się okazało w komfortowych warunkach i doskonałej, obfitej, domowej
kuchni!! Trasa dojazdowa i powrotna oraz wycieczka
rowerowa w sobotę umożliwiły nam zwiedzenie pięknie odrestaurowanych 6-ciu cerkwi greckokatolickich
– przy czym w tej w Krempnej wysłuchaliśmy doskonałego wykładu na ich temat przez miejscowego ks.
Proboszcza, 3 kościółków z listy UNESCO (Sękowa,
Binarowa i Lipnica Murowana) czy też zabytkowego
cmentarza z I wojny światowej na Magurze Małastowskiej. Do tego trasa rowerowa prowadziła po terenie
Magurskiego Parku Narodowego, a zwiedzone Muzeum
Parku w Krempnej i ciekawa prezentacja multimedialna przybliżyły nam tematykę ochrony przyrody, jego
faunę i florę. Mijane też nie istniejące już miejscowości
jak np. Żydowskie, z których pozostały tylko fragmenty
sadów czy cmentarzy wzbudzały zadumę nad losami
wypędzonych mieszkańców tych ziem, zwłaszcza Łemków. Była też część towarzyska Rajdu – ognisko z turystycznym poczęstunkiem – kultowymi już kociołkami
przygotowanymi przez organizatorów Basię i Romana
Wojtasów, śpiewami i tańcami w piątek czy też wieczorek, a jakże – w Karczmie Beskidzkiej w sobotę.

Zlot w Bartkowej – Posadowej

Zakończenie rajdu – Krępna 2012 r.

części oficjalnej – podsumowaniu sezonu, omówieniu
bieżących spraw klubowych, były życzenia, łamanie
się opłatkiem no, a potem wieczerza i przedświąteczne turystów-przyjaciół rozmowy. Niespodzianką była
wizyta św. Mikołaja w pełnym uniformie i z pokaźnym
worem, który oczywiście obdzielił „duże dzieci z Wandrusa” prezentami, no bo byliśmy grzeczni przez cały
rok! A świąteczny już nastrój dopełniło wspólne odśpiewanie najbardziej znanych pastorałek. Ta świecko-świąteczna tradycja Wandrusów kultywowana jest od wielu
lat i trwa do dzisiaj.

Gwiazdka wigilijka 2010 r.

–	W Zawoi odbyły się II Mistrzostwa Polski Optyków
w Kolarstwie Górskim. Czesław Grzegorzek wygrał
na dystansie mega – 40 km, a jego córka Martynka
była najlepsza na 20 km (mini). Obydwoje występowali
w barwach KTK „WANDRUS”, mamy więc 2 mistrzów
Polski. Rok wcześniej Czesław był wicemistrzem Polski, a rok później zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Optyków, tym samym zdobywając
komplet medali.
–	Krzysztof Wojtas po zwiedzeniu 21 krajów Ameryki
Płn., Środkowej i Południowej dotarł do La Paz – stolicy

2013 –	Pierwsi nowy rok powitali – o 9 godzin wcześniej – Basia i Roman Wojtasowie, którzy zawędrowali do dalekiej Australii, gdzie w Sydney (Nowa Południowa Walia) nad zatoką Port Jackson mieli możliwość oglądania
wspaniałego noworocznego pokazu ogni sztucznych
na moście Harbour Bridget.
–	Indie – stan Radżastan – tam dotarł na rowerze z grupą podobnych zapaleńców Rysiek Skonieczny. Wpierw
zwiedzili Delhi, a potem przez 15 dni ten ciekawy stan
z wieloma oryginalnymi budowlami. Następnym krajem
po którym, wędrował tego roku Rysiek była Rumunia.
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Marzanna 2014 r.

–	ks. Krzysztof Bednarek, który przed laty był naszym
członkiem odprawił w kościele św. Stanisława w Żorach
Mszę Świętą Prymicyjną. Jego ojciec Jan Bednarek jest
naszym długoletnim członkiem i miłośnikiem ścigania
się. Brał udział w wyścigach szosowych typu MASTERS,
był m.in., X-ty w Mistrzostwach Polski par, dwukrotnie piąty w górskich czasówkach. Potem brał już udział
tylko w biegach: był trzykrotnie wicemistrzem Polski
górników w biegach. Do roku 2014 wygrał dwa biegi
międzynarodowe i dwa ogólnopolskie, oprócz tego 18
razy zajmował miejsca 2-gie i 3-cie. Oprócz tego wygrał
w 2014 r. Żorski Bieg Ogniowy na 5 km.

Sydney 31.12.2012 r.

– Transylwania (Siedmiogród): wycieczka rowerowa
trwała 9 dni, zwiedzono trzy obiekty UNESCO – średniowieczne kościoły warowne, kilka miast i zamków,
malownicze trasy rowerowe. W następnych latach odwiedzili jeszcze Portugalię i Litwę.
–	Marian Stokowiec wziął udział w II Otwartym Zlocie
Turystów Ukrainy na Krymie.
2014 –	Zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu. Wybrano zarząd klubu w składzie: Wojtas Roman – prezes,
Banach Jerzy i Skonieczny Ryszard – wiceprezesi, Niewińska Jolanta – sekretarz, Stokowiec Józefa Gabriela
– skarbnik i komisję rewizyjną w składzie: Piekoszowski Stefan – przewodniczący, Kostecka Anna i Posanow
Daniela – członkowie
–	w dn. 29.03. odbyła się XXIV już edycja Rozpoczęcia
sezonu Wandrusa tj. topienie Marzanny na Gichcie
z metą w ośrodku edukacji ekologicznej Parku Piaskownia w Żorach, gdzie przybyła kolumna rowerzystów
z Rynku w Żorach jak i grupy bezpośrednio z miejsc
zamieszkania, w sumie 218 turystów-kolarzy z 18 miejscowości z najliczniejszą, zorganizowaną ekipą „RAMŻY”
Czerwionka–Leszczyny. Po gorących napojach i turystycznym poczęstunku uczestnicy (w tym spora liczba
dzieci) mieli okazję sprawdzić się w kilku konkursach,
z których najpopularniejszy to strzelanie z broni pneumatycznej, natomiast najsympatyczniejszy to konkurs
na najciekawszą marzannę / a było ich aż 10/. Oczywiście były liczne nagrody dla najlepszych, a dla najmłodszych worek słodyczy, a przekrój wiekowy uczestników
od 2 lat do 87 lat dobrze uzasadniał hasło PTTK na ten
rok „Turystyka łączy pokolenia”. Perfekcyjna organizacja, poczęstunek i nagrody to oczywiście zasługa Komandora rajdu kol. Jurka Banacha wspieranego przez
ekipę pomagierów z Klubu.

–	W Kalendarzu Żorskim 2014 ukazał się artykuł S. Mehlicha Z kroniki Wandrusa, natomiast we wcześniejszych
rocznikach znalazły się teksty tego samego autora
o tytułach 20 lat „Wandrusa” (1991–2011), Józef Woryna
(1938–2012), WANDRUSY uczciły jubileusz 740 lat miasta
Żory oraz artykuł R. Wojtasa Zebranie jubileuszowe.
–	Ukazał się 18-ty numer Głosu WANDRUSA redagowanego od roku 2011 przez S. Mehlicha.
2015 –	Ryszard Skonieczny wędruje rowerem zachodnim
wybrzeżem Portugali z grupą przyjaciół wzdłuż Oceanu Atlantyckiego. Wcześniej była Fatima, Lizbona
i przejazd busem (zakaz rowerem) przez most Vasco da
Gama o długości 17 km, to najdłuższy most w Europie,
odwiedził jeszcze w tym roku Litwę.
–	Mistrzostwa klubu w strzelaniu z broni pneumatycznej wygrali: Stefania Zając – 33 pkt i Jerzy Banach
– 42 pkt.
–	12 wandrusów wzięło udział w Zlocie UECT, który
odbył się na Ukrainie w obwodzie lwowskim w miejscowości Żółkwia. Impreza tygodniowa, bardzo udana
i ciekawa, serdeczne przyjęcie uczestników zlotu przez
miejscową ludność i władze.
–	Jolanta Niewińska z mężem Marianem i grupą przyjaciół przejechała wzdłuż Dunaju od jego początku (źródła) do Bratysławy pokonując około 1000 km, wędrując
ścieżkami rowerowymi Niemiec, Austrii i Słowacji.
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V. iMPRezy tURyStyki kolARSkiej
W okresie 25 lat działalności 1991–2016 „WANDRUS” zorganizował 1050 imprez turystycznych
z udziałem 17 971 uczestników.

4. Żorskie maratony kolarskie WANDRUSA
– organizowane w latach 1992–2010 – 13 maratonów na
trasach 50, 100, 150 i 200 km.
5. Święta roweru – organizowane w żorskich SP – 12 imprez
z udziałem ok.700 uczniów, potem wspólnie z MOSiR Żory
o charakterze ogólnodostępnym.
6. Noworoczne spacery rowerowe – organizowane corocznie
od roku 1994, zawsze zaczynające się spotkaniem na Rynku
o godz. 12.00 i kilkunastometrowym przejazdem, najczęściej
w okoliczne lasy – 22 rajdy.

A. NAjWAŻNiejSze iMPRezy WŁASNe: RAjDy, zloty, MARAtoNy ( cykliczne)
1. Wiosenne spotkania klubowe na Gichcie – topienie Marzanny – zorganizowano ich 25.
Przykładowe ilości uczestników 1991 r. – 15, 2000 r. – 114,
2014 r. – 218.
Kilkakrotnie główną nagrodą był rower.
2. Rajdy zakończenia sezonu kolarskiego WANDRUSA
– organizowane w latach 1991–2015 – 25 rajdów, początkowo
2-dniowych, potem 3-dniowych z metami (bazami): Brenna,
Buków, Nieboczowy, Wisła, Ustroń, Szczyrk, Korbielów, Zakopane, Oldrzichowice (Czechy), Pietrowice Głubczyckie, Sobieszowice (Czechy), Niskie Tatry/Słowacja/, Mała Fatra (Słowacja),
Nieboczowy (2x) Szczawnica (Pieniński Park Narodowy), Horni
Lomna (Czechy) Karłów (Park Narodowy Gór Stołowych), Ojców
(Ojcowski Park Narodowy), Krempna (Magurski Park Narodowy), Frensztat (Czechy), Karpacz (Karkonoski Park Narodowy),
Bocheniec (Góry Świętokrzyskie). Dojazd do baz rowerami lub
samochodami umożliwiał poznawanie ciekawych zabytków
i miejsc, a potem odbywaliśmy wycieczki rowerowe lub – niektórzy – piesze, zwiedzając tereny, na których przebywaliśmy.

Spacer noworoczny 2008 r.

7. kolarskie pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śl. – organizowane są od roku 1994 dla wszystkich chcących pielgrzymować do Matki Boskiej Piekarskiej.
8. jesienne spotkania klubowe – odbywały się w latach 1991
do 2000 w Szczejkowicach – Nowej Wsi u kol. Stasia Oleksego, a od roku 2001 pod nazwą Jesienne grilowanie na ranczu
u Józefa w Żorach (oczywiście Józefa Adamaszka).
9. Żorskie rajdy rowerowe – organizowane od roku 2011 pod
hasłami „Rodzinny rajd”, „740 lat miasta Żory – Odkoduj Żory”,
„Miejsca rekreacji i rozrywki w Żorach”, „Wytyczamy żorskie trasy rowerowe”, „Strzelnica Dębina”.
10. Rajdy Niepodległości – organizowane od roku 2010, w sumie 6 rajdów.
W programie rajdów odwiedzenie niektórych żorskich
miejsc pamięci narodowej, złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy, a potem udział w otwartych zawodach w strzelaniu
z okazji Święta Niepodległości.

Zakończenie sezonu Niskie tatry 2007 r.

3. Żorskie zloty kolarskie WANDRUSA
– organizowane w latach 1992–2007, w sumie 12 zlotów.
Program zlotów umożliwiał poznanie zabytków miasta Żory,
Muzeum Miejskiego, parku Cegielnia, strzelnicy Dębina, kościółków drewnianych w okolicznych miejscowościach, lotniska w Gotartowicach, zalewu rybnickiego, galerii malarskiej Holeszów, kamiennych rzeźb Bożej Męki z okolic Żor,
galerii strachów polnych Kohuta, zakładu produkcji wody
w Goczałkowicach i innych.

Żory, zlot kolarski 1994 r.

Rajd niepodległości 2012 r.
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2. Wycieczki na rajdy innych kół i klubów Pttk
W okresie 25-lecia braliśmy udział szczególnie w imprezach
organizowanych przez: HUZY Gliwice, SOKÓŁ Żory, RAMŻA
Czerwionka – Leszczyny, komisje kolarskie Oddziałów PTTK
w Rybniku, Raciborzu, Mikołowie, SOKÓŁ Radlin, ONDRASZEK
Cieszyn, KROKUS i WIERCIPIĘT z Jastrzębia- Zdroju, WAGABUNDA Katowice i inne. Na rajdach tych nasi członkowie byli
bardzo aktywni startując i wygrywając wiele konkursów. Jako
Klub z wielu rajdów przywieźliśmy puchary dla najlepszych
drużyn, tylko w ostatnim pięcioleciu było ich 21.

11. klubowe rajdy pamięci – odwiedzamy groby naszych
zmarłych przyjaciół na cmentarzach w Żorach przy ul. Rybnickiej i ul. Smutnej, Roju, Niedobczycach i Czerwionce. Rajdy organizowane są od 2012 roku: w sumie 4 rajdy
12. Rajdy „Rezydencja wiejska MAleNie” – organizowane
od roku 2010,w sumie 6 rajdów, organizowane przez Jolę
i Maniusia dla przyjaciół z RAMŻY i WANDRUSA oraz innych
klubów. Start do rajdu następuje spod zamku w Chudowie,
miejsca rajdu zakończenia sezonu klubu HUZY. Meta na posesji gospodarzy rajdu, gdzie można doskonale zregenerować siły i odpocząć.

c. iNNe iMPRezy
1. zabawy karnawałowe – często łączone z uroczystym podsumowaniem roku i ogłoszeniem wyników konkursu klubowego na najlepszego kolarza-turystę, pierwszy wieczorek dla
zakochanych.....w rowerze odbył się w 1994. Było ich 17.

Rajd Malenie 2014 r.

13. Rajdy „u józka” w Palowicach – również na posesji organizatora Józefa Lubszczyka, zastąpiły organizowane tam
wcześniej rajdy KROKUSA.

Zabawa karnawałowa 2014 r.

B. Wycieczki kolARSkie
1. Wycieczki własne
Ciekawe, popularne, autorskie wycieczki cieszyły się dużym
zainteresowaniem i frekwencją. Najważniejsze to: cykl wycieczek znaczonych końskimi kopytami czyli rowerem do stadniny, na trasach: Opole-Brzeg oraz Żywiec – Żory, nieznane
ścieżki suszeckie, skansen w Suszcu, rybnickie ścieżki rowerowe, cykl wycieczek „Korona Beskidu Śląskiego”, do muzeum
Kossak i Goeringówki, zamki nad Piotrówką, rowerem na rejs
jachtem, śladami bitwy pszczyńskiej w 1939 r., wycieczka zasugerowana przez św. Floriana, magiczna noc świętojańska,
cykl wycieczek LATO w MIEŚCIE, od źródła do ujścia Pszczynki,
święto Wisły – Żabi Kraj, pociąg do wieży, cykl wycieczek szlakiem drewnianych kościółków, coroczne wycieczki na „konec
sveta”, zdobywamy Pszczyńską Odznakę Krajoznawczą, rowerem i do celu, rekreacja dla wszystkich, spalamy kalorie, rekreacyjno-orientacyjna jazda na na rowerze, odwiedziny u św.
Rodziny, kolędowanie w zagrodzie żubrów, ogrody Kapiasa,
rodzinna majówka z pokazem straży pożarnej.

2. Spotkania gwiazdkowe – organizowane corocznie od roku
2001 z nieodłącznym wędzonym karpiem, wigilijnymi daniami i opłatkiem.

Na „konec sveta” 2012 r.

Centralny Zlot Turystów Kolarzy ZIEMIA ELBLĄSKA, 2005 r.

D. iMPRezy kolARSkie ceNtRAlNe
ogólnopolskie szkoleniowe zloty przodowników turystyki kolarskiej Pttk
– W zlotach bierzemy udział nieprzerwanie od roku 1989:
dwukrotnie jako komisja O/PTTK Żory, a potem od 1991 już
jako KTK WANDRUS, czyli łącznie 27 razy w liczbie od kilku
do nawet dwudziestu kilku uczestników. We wszystkich 27
zlotach wziął udział Tadeusz Jaśkiewicz – od 1989 do 2015,
a Roman Wojtas w 25 kolejnych począwszy od 1991.
centralne zloty turystów kolarzy Pttk
W CZTK PTTK wzięliśmy udział 17 razy. Najwięcej razy w centralnych zlotach turystów kolarzy udział wziął R. Skonieczny
– 12 razy. O sukcesach jakie odnieśliśmy na centralnych imprezach kolarskich piszemy w kalendarium.
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Vi. czŁoNkoWie i kADRA PRoGRAMoWA „WANDRUSA”
Przodownicy turystyki kolarskiej Pttk, którzy byli w WANDRUSie:
(bez numerów uprawnień, w kolejności alfabetycznej): Andrzejewski Bogdan, Fudali Antoni, Fudali Ireneusz, Kraus Władysław,
Margiciok Tadeusz, Mazur Henryk, Oleksy Stanisław, Robenek
Hieronim, Skonieczny Teresa, Szczurowski Adam, Woryna Józef.

Przodownicy turystyki kolarskiej Pttk ( nr i rok nadania) –
aktualnie w klubie
1. 4850/1986 – Lubszczyk Józef *
2. 5032/1987 – Jaśkiewicz Tadeusz *
3. 5034/1987 – Mehlich Stefan*
– Honorowy przodownik tur. kol. 5034/2014
4. 5040/1987 – Piekoszowski Stefan *
5. 5729/1990 – Wojtas Roman *
– Honorowy przodownik tur. kol. 5729/2014
6. 5983/1993 – Stokowiec Marian *
7. 6127/1996 – Adamaszek Józef *
8. 6128/1996 – Banach Jerzy *
9. 6130/1996 – Bernat Andrzej *
10. 6133/1996 – Machulec Mirosław *
11. 6138/1996 – Grzegorzek Czesław *
12. 6480/2000 – Skonieczny Ryszard *
13. 6585/2002 – Małek Tomasz
14. 7167/2009 – Vogel Aniela
15. 7236/2010 – Zając Stefania
16. 7338/2012 – Piekoszowski Artur
17. 7399/2014 – Niewińska Jolanta
18. 7401/2014 – Orłowski Krzysztof

znakarze kolarskich szlaków nizinnych:
1. Baliczak Remigiusz – nr 35-1-1999
2. Piekoszowski Stefan – nr 321-18-2008
instruktorzy krajoznawstwa:
1. Skonieczny Ryszard – nr. 1033/R/2002
opiekunowie ochrony przyrody:
1. Baliczak Remigiusz – nr 9/02/R
2. Bednarek Jan – nr 32/03/R
Liczba członków KTK PTTK WANDRUS kształtowała się od 15
w chwili powołania Klubu w 1991 r do 54 w roku 2015.
Na dzień 31.12.2015 r. do klubu należy 19 pań i 35 panów
(w tym 5 chłopców). Więcej niż 50 lat ma 37 osób, mniej niż
50 liczy 27 członków. Najliczniejszą grupę stanowią 60-ciolatkowie – 20 osób, potem 50-ciolatkowie – 12 osób i młodzi do
19 lat – 6 członków. Aktualnie najstarszym członkiem klubu jest
czesław WAlA – 81 lat, najmłodszym zaś Michał MAchUlec –
9 lat. Najstarszym aktywnym członkiem klubu był Urbanek
henryk w wieku 88 lat.

* przodownicy zweryfikowani dożywotnio, pozostali – weryfikowani co 2 lata

Vii. oDzNAki tURyStyczNe
SzlAkieM zAMkÓW W PolSce – zŁotA:
Fudali Antoni, Skonieczny Ryszard.

W okresie dwudziestopięciolecia zdobyliśmy łącznie 1376 kolarskich odznak turystycznych (KOT) i odznak krajoznawczych –
regionalnych i ogólnopolskich. Najwyższe stopnie odznak kot
zdobyli:

SzlAkieM Wielkiej WojNy
Skonieczny Ryszard 2x, Posanow Daniela, Niewińska Jolanta,
Stokowiec Gabriela, Małek Tomasz, Stokowiec Marian.

zA WytRWAŁoŚĆ:
Adamaszek Józef, Fudali Antoni, Lubszczyk Józef, Mehlich Stefan,
Skonieczny Ryszard 2x, Stokowiec Marian, Wojtas Roman.

WiŚlANA tRASA RoWeRoWA
Skonieczny Ryszard.

DUŻA zŁotA kot:
Adamaszek Józef, Fudali Antoni 2x, Fudali Ireneusz, Fudali Jarosław, Lubszczyk Józef, Małek Tomasz, Mehlich Stefan 2x, Piekoszowski Stefan, Robenek Hieronim, Skonieczny Ryszard 3x,
Stokowiec Gabrysia, Stokowiec Marian 2x, Wojtas Roman 2x,
Woryna Józef, Vogel Aniela, Zając Stefania.

oDzNAkA kRAjozNAWczA PolSki kANoN – zŁoty z SzAfiReM
Skonieczny Ryszard.
W jubileuszowym 2015 roku działalności najwięcej odznak
kolarskich i krajoznawczych zdobyli: Ryszard Skonieczny – 19,
krzysztof orłowski – 9 i jego synowie kamil – 8 i konrad – 6.
Indywidualnie w okresie 25-lecia klubu najwięcej odznak kolarskich KOT i krajoznawczych zdobył Skonieczny Ryszard – 163.

DUŻy RAjD DookoŁA PolSki:
Fudali Antoni, Robenek Hieronim.
MAŁy RAjD DookoŁA PolSki:
Fudali Antoni, Stokowiec Gabrysia, Fudali Jarosław, Stokowiec
Marian, Skonieczny Ryszard.
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Viii. koNkURSy
1. konkurs na najlepiej pracujący klub, komisję oddziałową
i sekcję turystyki kolarskiej Pttk w Polsce.
W konkursach braliśmy udział od powstania Klubu w roku
1991 do roku 2011 – w sumie 16 razy zajmując zawsze wysokie lokaty od ii do Viii.
2. konkurs na najlepszego turystę-kolarza Pttk „WANDRUS”
Konkurs był przeprowadzany w latach 1998–2014 – łącznie
16 edycji i zwycięzcami byli:

Panowie – Skonieczny Ryszard 9x, Fudali Antoni 3x, Małek
Tomek, Stokowiec Marian, Paszek Bogdan i Orłowski Krzysztof.
Panie – Stokowiec Gabrysia 4x, Winconek Gabrysia 3x, Skonieczny Teresa 3x, Zając Stefania 2x, Machulec Lidia.
Młodzież – Fudali Jarosław 3x, Piekoszowski Artur 3x, Kowalski Kamil, Orłowski Kamil.

iX. WyRÓŻNieNiA i oDzNAczeNiA Pttk
klub turystyki kolarskiej Pttk „WANDRUS” Żory został
wyróżniony na 25-lecie klubu przez zarząd Główny Pttk
w Warszawie – Brązową honorową odznaką Pttk

Śląska honorowa odznaka Pttk: J. Adamaszek, J. Banach,
T. Jaśkiewicz, J. Lubszczyk, S, Mehlich, S. Piekoszowski, R. Skonieczny. M. Stokowiec, R. Wojtas.

złota honorowa odznaka Pttk: Adamaszek Józef, Fudali Antoni, Lubszczyk Józef, Mehlich Stefan, Wojtas Roman.

odznaka „za zasługi w rozwoju turystyki kolarskiej Pttk
w woj. śląskim”: J. Adamaszek, J. Banach, A. Bernat, Cz. Grzegorzek, T. Jaśkiewicz, J. Lubszczyk, S. Mehlich, S. Piekoszowski,R.
Skonieczny, M. Stokowiec, R. Wojtas.

Srebrna honorowa odznaka Pttk: Margiciok Tadeusz.
Brązowa honorowa odznaka Pttk: Banach Jerzy, Jaśkiewicz
Tadeusz, Piekoszowski Stefan, Skonieczny Ryszard.

Medal „150 lat sportu w Żorach” nadany przez UM Żory: KTK
PTTK „WANDRUS” i prezes Stefan Mehlich.

Dyplom honorowy zG Pttk: Niewińska Jolanta, Machulec Mirosław, Stokowiec Gabriela, Stokowiec Marian.

odznaka „za zasługi dla turystyki” nadana przez UKFiT: Stefan
Mehlich.

odznaka „25 lat w Pttk”: Banach Jerzy, Bernat Andrzej, Tadeusz Jaśkiewicz, Stefan, Mehlich,Stefan Piekoszowski, Ryszard
Skonieczny, Roman Wojtas.

Pozostali członkowie Klubu zostali wyróżnieni dyplomem Zarządu Oddziału PTTK bądź też Dyplomem Zarządu Klubu.

Wyróżnienia wojewódzkie PTTK otrzymali:
Dyplom Rady Prezesów oddziałów Pttk woj. śląskiego –
Czesław Grzegorzek.

P.S.
Przedstawione w kalendarium zestawienia, fakty, wydarzenia i ciekawostki to subiektywny wybór
autora, kol. Stefana, które owszem przybliżają historię naszego klubu, ale z racji szczupłości tego
opracowania tylko w pewnym zarysie. Bo przecież na 25 lat naszej działalności składa się ogrom
bezinteresownej pracy, starań i zaangażowania wielu osób przy organizacji w każdym roku poszczególnych imprez, poszukiwanie i pozyskiwanie środków i sponsorów aby je uatrakcyjnić dla uczestników. A przecież tych rajdów, obozów, wycieczek czy innych form naszych spotkań było przecież
(jak wynika z zestawień) mnóstwo! i tej zaangażowanej, zmieniającej się na przestrzeni tego ćwierćwiecza, grupie naszych aktualnych i byłych członków Wandrusa, a także wspierających nas aktywnie
sympatyków – członków naszych rodzin, chciałem serdecznie podziękować!! to niewiele za to co już
dokonaliście i robicie nadal, ale przecież wiem że to nie wyróżnienia i zaszczyty były i są motorem
Waszego działania. chciałbym też podkreślić coś, co wyróżniało i nadal wyróżnia nasz klub, a właściwie naszą rodzinę Wandrusek i Wandrusów, w całym okresie istnienia. W moim, a mam nadzieję
nie tylko moim odczuciu, stanowiliśmy zawsze grupę bardzo bliskich przyjaciół, nie ograniczających
się tylko do wspólnej pasji jeżdżenia na rowerze. Stąd też zarówno nasze rajdy, wycieczki jak i liczne
spotkania „pozarowerowe” miały i nadal mają charakter bardzo towarzyski i rodzinny! kto w nich
brał udział wie o czym mowa, ale wiem że koleżanki i koledzy z innych klubów zauważają tę naszą
wandrusowską przypadłość – zawsze wspólnie i na wesoło. Natomiast aby postronni mogli się o tym
przekonać – wystarczy poczytać relacje z imprez na naszej stronie internetowej albo po prostu, do
czego szczerze zachęcam, wziąć w nich udział – jechać i bawić się z nami!!
R.W.
opracował: Stefan Mehlich
Współpraca: Roman WojtAS
Żory, styczeń 2016
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