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Szanowni Państwo!
Zapraszam do lektury najnowszego BIT-a.
BIT również do pobrania na stronie: http://www.bydgoszcz.pttk.pl/BIT.pdf
Tam też proszę sprawdzać wszystkie zmiany i poprawki, które w międzyczasie są wprowadzane.
Bieżące informacje i zdjęcia na profilu:
https://www.facebook.com/SzlakBrdy-215699752122570/
Wszelką korespondencję proszę przesyłać wyłącznie na adres: szlakbrdy@gmail.com jako nowa wiadomość
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W tygodniu Janowo i spotkania klubowe, w następnych tygodniach Smerzyn, 80 Rajd Młodego Turysty:
Białe Błota, Suwalski PK, Karpaty Południowe oraz spotkania klubowe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacje o imprezach:
W niedzielę 27.05.2018 Klub Turystów Pieszych "Wędrownik " RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza
członków i sympatyków klubu na rajd i festyn z okazji 20-lecia Klubu na terenie SW Janowo w godz. od 13:00 do
18:00. Dla miłośników pieszych wędrówek przewidziano dwie trasy piesze: 1. Myślęcinek – Rynkowo – Smukała Janowo (szlak niebieski) ok. 12 km. Zbiórka - pętla MZK Las Gdański w Myślęcinku o godz. 10:00, prowadzi Hanna
Rakowska (tel. 601 391 442). 2. Osowa Góra – Sanatorium - Janowo (szlak żółty) ok. 10 km. Zbiórka - pętla MZK
Rekinowa na Osowej Górze o godz. 10:00, prowadzi: Marek Rybczyński (tel. 507 417 275). W czasie imprezy
przewidziano grochówkę z kotła, kiełbaski z ogniska, spotkanie przy ognisku z piosenką turystyczną i gitarą. Zapisy
i wpisowe (5 zł.) na zebraniach KTP Wędrownik 10 i 24 maja 2018 od godz. 17:00.
Szczegółowe informacje u organizatora: Tomasz Stenka tel. 505 68 20 96 (po godz. 16:00).
We wtorek dnia 29.05.2018 o godz. 11:00 Turystyczny Klub Seniora RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza
na spotkanie do świetlicy Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy, przy ul. Sienkiewicza 1/I (w
podwórzu po prawej).
W środę dnia 30.05.2018 o godz. 17:30 Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej "Gryf" RO PTTK "Szlak Brdy" w
Bydgoszczy zaprasza wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków klubu na spotkanie do świetlicy Regionalnego
Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy, przy ul. Sienkiewicza 1/I (w podwórzu po prawej). Spotkanie otwarte dla
wszystkich.
W niedzielę dnia 03.06.2018 Klub Turystów Pieszych "Wędrownik " RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza
na rajd Spotkanie z historią. W programie trasa: Łabiszyn - Smerzyn - Łabiszyn. Całość trasy wyniesie ok. 9 km.
Dojazd autobusem PKS. Zbiórka na dworcu PKS o godz. 10:15, odjazd o 10:30 (bilet kupujemy do Łabiszyna,
kierunek Barcin. Uwaga! Organizator będzie czekał w Łabiszynie.
Szczegółowe informacje u organizatora – Dariusz Wojciechowski, kontakt tel. 52 3844068 po godz. 16:00.
W poniedziałek dnia 04.06.2018 o godz. 17:00 Koło Przewodników i Pilotów RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy
zaprasza wszystkich członków koła oraz pozostałych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek do Opery
Novna na spotkanie z dyrektorem Maciejem Figasem. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Opery Nova
w Bydgoszczy, przy ul. Marszałka Focha 5. Po spotkaniu omówimy sprawy klubowe i związane z 2 Ogólnopolskim
Zlotem Przewodników.
W czwartek dnia 07.06.2018 o godz. 17:00 Klub Turystów Pieszych "Wędrownik" RO PTTK "Szlak Brdy" w
Bydgoszczy zaprasza na spotkanie do świetlicy Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy, przy ul.
Sienkiewicza 1/I (w podwórzu po prawej). Po zebraniu, około godz. 18:00, zapraszamy na wykład prof. dr hab. A. S.
Dyszaka pt. "Krzyżacka mowa" w grodzie nad Brdą.
W niedzielę dnia 10.06.2018 Komisja Turystyki Pieszej RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza na 80 Rajd
Młodego Turysty: Zielona Bydgoszcz. W programie przejście po Bydgoskich Parkach. Zbiórka o 15:00 przy

Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27. Trasa: Park Witosa – Park Kazimierza Wielkiego – Park Jana
Kochanowskiego – Ogród botaniczny UKW – Aleja Ossolińskich - Sielanka, ok. 5 km. Zakończenie ok. 18:00.
Podczas rajdu zostanie przeprowadzony konkurs turystyczno-krajoznawczy z upominkami.
Szczegółowe informacje i zapisy Tadeusz Frymark. Kontakt: tel. 602 239 253, e-mail: szlakbrdy@gmail.com
W poniedziałek dnia 11.06.2018 o godzinie 18:00 Koło Turystyczne Fordon RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy
zaprasza na spotkanie członków i sympatyków do pubu „Omega”, który znajduje się przy ul. Swobodnej 1a. Będzie
gitara ze śpiewaniem. Dojazd A 65, 81 i 82, przystanek Wyzwolenia/ Swobodna oraz T 3, 5, 7 i 10, przystanek
Niepodległości (dojście 200 m ul. Wyzwolenia w stronę Starego Fordonu).
W środę dnia 13.06.2018 o godz. 17:30 Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej "Gryf" RO PTTK "Szlak Brdy" w
Bydgoszczy zaprasza wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków klubu na spotkanie do świetlicy Regionalnego
Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy, przy ul. Sienkiewicza 1/I (w podwórzu po prawej). Spotkanie otwarte dla
wszystkich.
W czwartek dnia 14.06.2018 o godz. 17:00 Klub Krajoznawczy oraz Regionalna Pracownia Krajoznawcza RO
PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zapraszają wszystkich miłośników krajoznawstwa oraz tych którzy chcieliby razem
poznawać region i nie tylko, na spotkanie do świetlicy Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy,
przy ul. Sienkiewicza 1/I (w podwórzu po prawej). Będzie można skorzystać ze zbiorów biblioteki RPK. Spotkanie
otwarte dla wszystkich.
W dniach 15-17.06.2018 Klub Krajoznawczy oraz Koło Przewodników Turystycznych RO PTTK "Szlak Brdy" w
Bydgoszczy przy współpracy z Regionalną Pracownią Krajoznawczą w Bydgoszczy zapraszają wszystkich na „24
Wyprawę Krajoznawczą po Suwalskim Parku Krajobrazowym”. W programie: Błaskowizna (rezerwaty, rzeka
Czarna Hańcza, jezioro Hańcza), Turtul (Ośrodek Edukacyjny SPK), Szurpiły (Góra Zamkowa, rezerwat, grodzisko),
Gulbieniszki (Cisowa Góra), Wodziłki (molenna staroobrzędowców) oraz wędrówki szlakami turystycznymi i
ścieżkami edukacyjnymi po punktach widokowych i innych atrakcjach. Noclegi i wyżywienie w Błaskowiźnie
(pokoje 2-4 osobowe w gościńcu). Dojazd autokarem. Koszt przejazdu, noclegu i wyżywienia ok. 300,- zł. Wstępy
dodatkowo płatne. Zbiórka 6:20 przy Tesco, odjazd 6:30 w piątek (z Fordonu – przystanek Twardzickiego/Witosa o
6:00, z Solca – przystanek na Toruńskiej o 6:45). UWAGA brak wolnych miejsc – zapisy na listę rezerwową!
Organizator zastrzega sobie zmiany w programie.
Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora - Tadeusz Frymark Kontakt: tel. 602 239 253 e-mail
szlakbrdy@gmail.com .
Regulamin imprezy na stronie: http://www.bydgoszcz.pttk.pl/regulamin.pdf
W poniedziałek dnia 18.06.2018 o godz. 17:30 Klub Turystów Górskich "Trawers" RO PTTK "Szlak Brdy" zaprasza
wszystkich członków, na spotkanie do świetlicy Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy, przy ul.
Sienkiewicza 1/I (w podwórzu po prawej).
We wtorek dnia 19.06.2018 o godz. 17:00 Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bydgoszczy zaprasza
wszystkich członków, sympatyków oraz Kaszubów na spotkanie do biblioteki przy ul. Dworcowej 49 w Bydgoszczy.
W niedzielę dnia 24.06.2018 Klub Turystów Pieszych "Wędrownik" RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza na
Rajd pieszy im. Michała Lehmanna: Bydgoski Węzeł Wodny. Trasa piesza: wzdłuż Brdy do Tesco , potem ul.
Toruńską do ul. Spornej, tam Port Rzeczny i Stocznia Żeglugi Bydgoskiej. Zakończenie ok. 14:00-14:30 Bydgoszcz
Wschód. Trasa ok. 11km. Temat: Żegluga na Brdzie i Żegluga łańcuchowa. Zbiórka o godz. 10:00 przy Śluzie
Trapezowej ul. Marcinkowskiego (Śluza Miejska).
Szczegółowe informacje u organizatora: Tomasz Stenka, tel. 505 682 096 (po 16-tej).
Regulamin imprezy na stronie: http://www.bydgoszcz.pttk.pl/regulamin.pdf
W dniach 04-15.08.2018 Klub Turystów Górskich "Trawers" RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy i KTG im. K.
Bachledy w Kcyni zapraszają w Góry Parâng i Góry Retezat w Rumuni. Szczegóły wkrótce.
Szczegółowe informacje - Tadeusz Frymark Kontakt: tel. 602 239 253 e-mail szlakbrdy@gmail.com .
W niedzielę dnia 02.09.2018 Klub Turystów Pieszych "Wędrownik" RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza na
rajd po Gdańsku Śladami fortyfikacji nowożytnych. Trasa: Fort Góra Gradowa, Biskupia Górka, Opływ Motławy,
Starówka. Przejazd do Gdańska 20 osobowym busem. Zbiórka godz. 7:00 pod Tesco ul. Toruńska 101. Koszt ok.
50-60 zł. w zależności od liczby uczestników. Zapisy i wpłaty na zebraniach KTP Wędrownik.

Regulamin imprezy na stronie: http://www.bydgoszcz.pttk.pl/regulamin.pdf
Szczegółowe informacje u organizatora: Tomasz Stenka tel. 505682096 (po 16-tej).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalendarz imprez turystycznych R. O. PTTK ‘Szlak Brdy” w 2018 roku na stronie:
http://www.bydgoszcz.pttk.pl/plan-18.pdf
Kalendarz imprez turystycznych KTP „Wędrownik” w 2018 roku na stronie:
http://www.wedrownik.bydgoszcz.pttk.pl/plan_18.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klub Turystów Pieszych "Wędrownik" zaprasza wszystkich członków RO PTTK Szlak Brdy w Bydgoszczy do
udziału w konkursie fotograficznym "Wędrówki w obiektywie". Regulamin konkursu na stronie:
http://www.bydgoszcz.pttk.pl/konkurs foto-regulamin.pdf
Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 22.02.2018 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zachęcamy do zdobywania nowej odznaki: "Śladami żołnierzy wyklętych 1945-1963"
Weryfikację odznaki prowadzą Referaty Weryfikacyjne OTP na terenie całej Polski na podstawie książeczki lub
kroniki zawierającej potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych dla zdobycia niniejszej odznaki.
Dystrybucję Odznaki „Śladami żołnierzy wyklętych 1945 - 1963” prowadzi:
Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej tel./fax. 76 870 21 35
ul. Legnicka 3, 59-400 Jawor e-mail; pttkjawor@o2.pl - www.pttkjawor.pl
Weryfikację odznaki prowadzi również Referat Weryfikacyjny OTP przy RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
Regulamin odznaki: http://www.pttkjawor.pl/pliki/regulamin-odznaki-zlonieze-wykleci.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artykuły o tematyce turystycznej Marka Weckwertha, obecnie ukazują się w każdą sobotę w Gazecie Pomorskiej
z tytułem: "Marek Weckwerth proponuje" (Turystyka) w najbliższą w sobotę (26.05.2018) będzie artykuł o Szlaku
Historycznym w Gminie Złotniki Kujawskie.
Quiz o regionalnych pomnikach na stronie:
http://www.pomorska.pl/quiz/4592,zgadnij_w_jakim_miescie_regionu_znajduja_sie_te_pomniki_quiz,q,t.html
Artykuł o regionalnych lasach na stronie: http://www.pomorska.pl/turystyka/a/wiosna-las-wzywa-nassprawdzamy-gdzie-sie-wybrac-by-duzo-zobaczyc,13019830/
Artykuł Krajobraz regionu jak malowany. Najpiękniejszy znajdziemy nad Wisłą jest na stronie:
http://www.pomorska.pl/turystyka/a/krajobraz-regionu-jak-malowany-najpiekniejszy-znajdziemy-nadwisla,12965532/
Poprzedni artykuł dostępny na stronie: http://www.pomorska.pl/turystyka/a/plynac-z-energetykami-zimowa-brdaznaczac-swoj-slad,12871187/
Można też czytać i komentować artykuły turystyczne w internetowym wydaniu Gazety Pomorskiej
na stronie: http://www.pomorska.pl/turystyka/
a informacje o imprezach (również naszych) w dziale: Co? Gdzie? Kiedy?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej PTTK woj. Kujawsko - Pomorskiego informuje, że organizuje egzamin
eksternistyczny dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej III stopnia oraz na rozszerzenie uprawnień
przodownickich:
W sesji jesiennej egzamin odbędzie się 24.11.2018 w Bydgoszczy.
W sesji wiosennej egzamin odbędzie się w 2019 roku na przełomie marca i kwietnia w Toruniu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ścieżka rowerowa Bydgoszcz - Koronowo

Udostępniono rowerzystom i pieszym most po kolejce wąskotorowej w Okolu koło Koronowa, to spowodowało,
że ścieżka rowerowa Bydgoszcz - Koronowo jest już przejezdna.
Ścieżka w większości jest asfaltowa, choć pojawiają się także odcinki kostki i żwiru. Z wyjątkiem fragmentu pieszojezdni w Tryszczynie dotrzemy nią bez kłopotów z Bydgoszczy do Koronowa.
Ścieżka biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 25, czasami w celu ominięcia zabudowań, odbija i prowadzi polami. Po
wyjeździe z Bydgoszczy jedzie się wschodnią stroną DK 25, następnie trzeba się przenieść na stronę zachodnią i
znów wrócić na wschodnią.
Budujący jest fakt, że ten odcinek ma być częścią sieci ścieżek rowerowych budowanych w ramach projektu
partnerskiego „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz",
dofinansowanego z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informujemy, że powstał nowy portal o tematyce górskiej: http://www.serwisgorski.pl , portal skierowany jest do
wszystkich miłośników gór, tych wysokich i niskich. Autorzy portalu chcą dzielić się zamiłowaniem do turystyki
górskiej, informować o ciekawych wydarzeniach i zachęcają do dzielenia się wrażeniami i przesyłania relacji z
górskich wypraw i wycieczek, zarówno bliskich jak i dalekich.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W Galerii Podróżnika w świetlicy R.O. PTTK "Szlak Brdy" ul. Sienkiewicza 1/I.
Konkurs Fotograficzny – „Wędrówki w obiektywie” - zakończony
KTP „Wędrownik” zorganizował konkurs fotograficzny na temat: " Wędrówki w obiektywie ".
Lista laureatów:
1. Urszula Sobkowiak za pracę "Zasłuchane w jesieni"
2. Małgorzata Sobkowiak-Swigoń za pracę "Jesienna wędrówka"
3. Hanna Ryszewska za pracę "Wokół Niebieskich Źródeł" oraz
Urszula Sobkowiak za pracę "W Wierzchlesie złociście"
Nagrody i upominki dla uczestników przekazało Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
Dziękujemy za wsparcie.
Fotografie już można obejrzeć w Galerii Podróżnika w świetlicy R.O. PTTK "Szlak Brdy" ul. Sienkiewicza 1/I.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wysokość składki rocznej w 2018 roku:
• 55 zł - składka normalna
• 30 zł - składka ulgowa
• 25 zł - składka ulgowa młodzieżowa
• 15 zł - składka ulgowa opłacana od 1 września
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
• rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie
(składka rodzinna),
• emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
• bezrobotni,
• osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
• opiekunowie szkolnych kół PTTK,
• osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
• młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia,
Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są:
• Członkowie Honorowi PTTK,
• dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

• dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do
ukończenia 20 roku życia,
• uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych –
do ukończenia 20 roku życia.
Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje
się również opłata za legitymację PTTK oraz znaczek organizacyjny (w wysokości 6 zł).
Obecnie wpisowe wynosi:
• 15 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
• 8 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),
• 6 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nowość w rabatach dla członków PTTK!
Każdy członek PTTK z aktualnie opłaconą składką ma możliwość korzystania z 10% rabatu na usługi Polskich Kolei
Linowych.
Przejazdy i karty czasowe na KL i KL-T w Zakopanem, Krynicy, Szczawnicy, Międzybrodziu Żywieckim i Zawoi
oraz pobyty (zakwaterowanie) w pokojach gościnnych w Zakopanem, Krynicy i Szczawnicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linki do imprez na stronie: http://www.visitkujawsko-pomorskie.pl/wydarzenia,178,500,4.html
oraz http://www.kujawskopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=219&Itemid=593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bieżące informacje o imprezach na stronie: http://www.bydgoszcz.pttk.pl/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozycje kulturalne i sportowe:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy (ul. M. SkłodowskiejCurie 4)
zaprasza na zwiedzenie Muzeum Oświaty oraz wystawy "Marian Rejewski". Wstęp wolny.
•
wystawy prac dzieci z Zespołu Szkół nr 33 "Szlakiem Wisły od gór do morza"
•
oraz obrazów Anny Kraszkiewicz sala 210.
szczegóły na: https://www.facebook.com/PBWBydgoszcz/?fref=nf

W bibliotece UKW przy ul Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy:
Wystawa "Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle badań archeologicznych". (I piętro)
Ekspozycja będzie czynna w godzinach pracy Biblioteki do 30.05.2018 r.
Wystawa plakatu Jakuba Kaji pt. „Niedopowiedziane...”. Wystawa będzie prezentowana do 17 maja.
Zaprasza 21 maja 2018 r. o godz. 18.00 do Galerii Biblioteki UKW (I piętro) na performance Bogdana
Chmielewskiego pt. „HACZYK”.

Galeria Autorska (Bydgoszcz, ul. Chocimska 5) zaprasza:
Wystawa rzeźby Roberta Kaji pt. "12=12".
Zapraszamy do Galerii Autorskiej (Bydgoszcz, ul.Chocimska 5).

Wystawa Władysława Frydrycha (1900 - 1972) pt. "Z dwóch stron", prace pochodzą z kolekcji Pawła
Łukowicza.
Szczegóły; www.autorska.pl

Klub Odnowa (Bydgoszcz, Aleje Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 38) zaprasza:
Wystawa Ani Kraszkiewicz „Szlakiem Akwareli”.

Miejski Ośrodek Kultury proponuje:
Zapraszamy na dwa majowe koncerty! W niedzielę, będzie można nabyć "jeszcze ciepłą" wprost z miejsca, gdzie
robi się płyty : ) - płytę Mariusza Klimsiaka pt. FORTEPIAN NOSKOWSKIEGO.
Recital Mariusza Klimsiaka 20.05.2018, niedz., g. 16:00, Pałac Stary, wstęp wolny
Koncert pieśni Zygmunta Noskowskiego: Monika Litwin–Dyngosz, Wojciech Dyngosz, Justyna Jakubowska
– fortepian 27.05.2018, niedz., g. 16:00, Pałac Stary, wstęp wolny
Więcej na stronie: http://www.palacwostromecku.pl/wydarzenia.php
Szczegóły na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury: www.mok.bydgoszcz.pl
więcej informacji kulturalnych też na stronie: www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na:
Wystawę „Zapomniane i mało znane miejsca kultu w Bydgoszczy”, do Salonu Hoffman Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Kultury w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich 6,
Szczegóły na stronie: http://www.kpck.pl/

Galerii Miejskiej BWA zaprasza:
Galeria Sportu Bydgoskiego zaprasza zwiedzających na wystawę "Bydgoscy Medaliści Olimpijscy" oraz "Jak
zmieniał się stadion 1955-2009" na piętrze budynku Stadionu "Zawisza". Wstęp wolny.
Grupy zorganizowane proszę zgłaszać pod nr tel. 525 880 839 u Pani Marty Ratajczak
Galeria Sportu Bydgoskiego: www.galeria-sportu.pl

Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego (ul. Jagiellońska 47) zaprasza:
Wystawa rzeźb pedagogów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: KODY DOSTĘPU. Uczestnicy wystawy
to: Katarzyna Adaszewska, Joanna Bebarska, Andrzej Borcz, Iwona Langowska, Alicja Majewska, Sebastian
Mikołajczak, Grzegorz Maślewski, Krzysztof Mazur, Anita Oborska- Oracz, Paweł Otwinowski, Aleksander
Paskal, Maciej Wierz.
Wystawie towarzyszy projekcja wirtualnej rzeczywistości "Kamienny ogród Stanisława Horno - Popławskiego".
Wystawa będzie u nas gościć do 12 maja 2018 r. Ceny biletów: Normalny – 5 zł, Ulgowy – 3 zł.
Szczegółowe informacje na stronie: http://bcs.horno.pl/

Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim zaprasza:
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.sck-solec.com

Europejskie Centrum Artystyczne zaprasza do Sannik:

Wystawa malarska Alicji Czerniak ,,Transition-Przemiany”
Z przewodnikiem zwiedzać pałacowe wnętrza można od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 oraz w
każdą sobotę i niedzielę od 10:00 do 18:00.
Szczegóły na stronie: http://www.ecasanniki.pl

Propozycje innych oddziałów PTTK:
Oddział Miejski PTTK w Bydgoszczy proponuje:
Szczegóły na stronie: http://ombydgoszcz.pttk.pl/

Oddział PTTK przy Klubie IWSZ proponuje:
Szczegóły na stronie: http://www.wojskowy.bydgoszcz.pttk.pl/

Pałucki Oddział PTTK w Żninie zaprasza:
Szczegóły na stronie: http://www.paluki.pl/pttk

Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu informuje:
Szczegóły rajów oraz propozycje na sobotę na stronie:
http://www.pttk.torun.pl/weekend.htm
Pozostałe informacje na stronie: http://www.pttk.torun.pl/

Oddział PTTK Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie zaprasza:
Szczegóły na stronie: http://www.ppxxi.pl/
oraz na stronie: http://www.ktw.chelmno.com.pl

Oddział Przewodnicki PTTK w Toruniu zaprasza:
adres e-mail: oppttk.torun@wp.pl lub pocztą: Oddział Przewodnicki PTTK, ul. Fosa Staromiejska 6, 87-100 Toruń.

Koło Przewodnickie PTTK w Chełmnie informuje:
Spacerki po Chełmnie 2018:
20 maja 2018 (niedziela) – wycieczka rowerowa „Śladami 8 Pułku Strzelców Konnych” z okazji 100 - lecia
odzyskania Niepodległości - Chełmno rynek - koszary 8 PSK - Kałdus - Starogród Dolny - Borówno - Bieńkówka
- Jezioro. Starogrodzkie - strzelnica 8 PSK - Rybaki - pomnik 8 PSK nad Wisłą - Chełmno – Przewodnik Sławomir
Grabowski [ Starostwo]
27 maja 2018 (niedziela) – „Północno – wschodnia część miasta” - ul. Rybacka, Stare Planty, kościół
podominikański, Nowe Planty, Brama Grudziądzka (z zewnątrz), Park Pamięci i Tolerancji im. L. Rydygiera Przewodnik Jadwiga Alaba - Wesołowska
Zbiórka uczestników wycieczek na rynku przed ratuszem o godz. 10:30 (w wyjątkiem: 19.05 - godz. 21:30).
Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny, poza biletami wstępów:

- 2 zł - Baszta Prochowa
- 2 zł - Muzeum Ziemi Chełmińskiej
- 3 zł (ulgowy) lub 5 zł normalny - wejście na wieżę kościoła farnego
- za zwiedzanie krypty ksieni Magdaleny Magdaleny Mortęskiej - dobrowolna ofiara.
Na wycieczki rowerowe prosimy zabrać: napoje, okulary słoneczne, okrycie przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe.
Na wycieczki rowerowe istnieje możliwość wypożyczenia roweru trekkingowego, damskiego, męskiego lub
młodzieżowego, możliwość założenia fotelika dla dziecka lub innego osprzętu, ceny przystępne. Wypożyczalnia
"Włóczykije" Chełmno ul. Storczykowa 5. Informacje pod nr telefonu 607 869 909 lub www.wycieczkichelmno.pl
Szczegóły: Anna Grzeszna – Kozikowska e-mail – ania.ratusz@wp.pl Tel. 693 473 156
Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, tel. 56 686 16 41.

Oddział im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu proponuje:
Zapraszamy na nowe strony: www.grudziadz.pttk.pl
oraz http://www.przewodnicy.grudziadz.pttk.pl

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu - Dobrzyniu organizuje:
Szczegóły na stronie: http://zamekgolub.pl/

Oddział Kujawski PTTK we Włocławku zaprasza:
Szczegóły na stronie: www.wloclawek.pttk.pl/

Oddział Miejski PTTK w Lipnie zaprasza:
Szczegóły: jan.jaglinski@op.pl Telefon kontaktowy: 600 391 119

Oddział PTTK w Strzelnie im. Antoniego Słowińskiego zaprasza:
Prezes: Zbigniew Domański, telefon kontaktowy: 667 262 303

Zarząd Główny PTTK informuje:
Na posiedzeniu Zarządu Głównego PTTK, został zaktualizowany regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.
Znowelizowany regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2011/2012.
Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie obowiązującego regulaminu i zamieszczenie aktualnej jego wersji na
internetowych stronach oddziału.
Aktualna wersja regulaminu, jest dostępna do pobrania na stronie:
http://mlodziez.pttk.pl/poznajemy-ojcowizne/wszystko-o-konkursie/6-regulamin-ogolnopolskiegomlodziezowego-konkursu-krajoznawczego-poznajemy-ojcowizne
Tegoroczna edycja konkursu, realizowana jest w ramach "Roku Szkoły z Pasją" ogłoszonego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.pttk.pl.

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK informuje:

Szczegóły na stronie www.ktpzg.pttk.pl

Oddział Koniński PTTK proponuje:
Szczegóły na http://konin.pttk.pl i zaproszenia:
Kalendarze imprez: http://konin.pttk.pl/index.php?id=kal
Relacje z wycieczek i spacerów (do wydruku): http://konin.pttk.pl/index.php?id=kronika
Relacje z wycieczek i spacerów w formie albumu fotografii: http://konin.pttk.pl/index.php?id=zdjecia

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK informuje:
Szczegóły na stronie www.ktg.pttk.pl

Oddział Gdański PTTK, ul. Długa 45 zaprasza:
PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl www.pttk-gdansk.pl
telefon: 58 301 60 96.

--------------------------------------------------------------------------Ukazał się kolejny numer Serwisu informacyjnego PTTK. Poniżej wybrane informacje newslettera:
Serwis informacyjny PTTK nr 55
Serwis informacyjny
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
Informacje o najnowszych wydarzeniach.

28 lutego 2018 roku.
Na Szlakach Niepodległości
Rok 2018 wiąże się z niezwykle ważną rocznicą dla każdego Polaka - obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości po okresie zaborów. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zamierza włączyć się w
obchody tej rocznicy, promując odwiedzanie miejsc związanych z wydarzeniami sprzed stu lat i postaciami
zasłużonymi dla odrodzenia Polski. Zatwierdzono hasło programowe na 2018 rok - „Na szlakach Niepodległości”.
Plakat i materiały do pobrania
http://szlakaminiepodleglosci.pttk.pl/index.php/materialy-do-pobrania
Ogólnopolski konkurs „Turystyczna Rodzinka”
Ogólnopolski Konkurs „Turystyczna Rodzinka” realizowany jest od 2011 r. w ramach promocji turystyki rodzinnej.
W 2018 roku promujemy uwzględnienie przy planowaniu tras wycieczek obiektów i imprez związanych z
jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
W 2018 roku konkurs odbywa się pod patronatem Disney Polska i Regatta Polska. Karta zgłoszenia oraz regulamin
Konkursu są dostępne na stronie

http://www.rodzina.pttk.pl/node/542
Organizator Godny Polecenia
Kontynuując działania podejmowane w 2017 roku, w ramach kampanii społecznej „ABC bezpiecznego
wędrowania” ogłaszamy 2. edycję ogólnopolskiego konkursu „Organizator Godny Polecenia”. Konkurs w 2018
roku odbywa się pod hasłem „Na szlakach Niepodległości”, adresowany jest do organizatorów imprez turystyki
aktywnej PTTK. Regulamin Konkursu, karta zgłoszenia na stronie:
http://tlp.pttk.pl/node/69
Ogólnopolski Konkurs „Gmina przyjazna rowerzystom”
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w ramach promocji turystyki rowerowej, od 2012 r. jest
organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom”. Regulamin konkursu i kartę
zgłoszenia można pobrać ze strony: http://www.narowerze.pttk.pl/node/241
Great Card dla członków PTTK
Co to za karta? To możliwość korzystania z rabatów nawet do 50% na całą kolekcję marek Regatta, Dare 2b i
Craghoppers (odzież turystyczna, sprzęt turystyczny). Z 50% rabatu przy zakupach (z ważną legitymacją PTTK) tak
w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym będzie mogła skorzystać kadra programowa PTTK, czyli
instruktorzy, przewodnicy, przodownicy, opiekunowie SKKT, organizatorzy turystyki, itd., a pozostali członkowie
PTTK, niemający uprawnień - otrzymają rabaty w wysokości 35%. Do skorzystania z rabatu konieczna jest
rejestracja kart przy pomocy kodu, który można uzyskać przy opłaceniu składki członkowskiej w macierzystym
oddziale PTTK. Rejestracja na stronie https://greatcard.eu/rejestracja-pttk
Instrukcję jak robić zakupy w sklepie internetowym z kartą Greatcard.
https://regatta.pl/greatcard-r172
Rabaty Regatty na nagrody w imprezach ogólnopolskich PTTK
Oddziały organizujące duże imprezy ogólnopolskie, ponadregionalne mogą poprzez biuro Zarządu Głównego
PTTK uzyskać rabaty powyżej 60% na zakup nagród na realizowane przedsięwzięcia, jak i na ubiór kadry
obsługującej imprezę.
W tej sprawie prosimy o kontakt – poczta@tlp.pttk.pl
Wędruj z nami
Kalendarz imprez turystyki aktywnej PTTK
Zachęcamy oddziały do współtworzenia Kalendarza imprez turystyki aktywnej.
http://www.pttk.pl/imprezy_pttk/imprezy.php
Informacje o terminach imprez centralnych i ogólnopolskich znajdziecie tutaj:
http://www.pttk.pl/zycie/imprezy/kalendarz_imprez_PTTK_2018.pdf

Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT
14 Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT, 3 Zajęcia dla Młodych Cykloturystów UECT, 67 Centralny Zlot
Turystów Kolarzy PTTK – to przedsięwzięcia realizowane przez Oddział PTTK w Sandomierzu, wspólnie z Komisją
Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w okresie od 7 do 14 lipca 2018 r.
Program, karta zgłoszenia na stronie http://staszow-uect2018.pl/
Biblioteka krajoznawcy
Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży
Publikacja „Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży”, zawiera m.in. referaty wygłoszone na konferencji 20
października 2017 r. w Krakowie. Książka pod redakcją dr. Piotra Cybuli została wydana przez Oficynę Wydawniczą
„Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wersja elektroniczna do pobrania poniżej:
http://cotg.pttk.pl/UserFiles/File/Prawne_aspekty_turystyki.pdf
Między swobodą a zakazem
Oddawana do rąk Czytelników książka jest jednym z pierwszych w naszym kraju opracowań poświęconych
wieloaspektowej i interdyscyplinarnej analizie problematyki bezpieczeństwa w podróżach turystycznych. Publikacja
składa się z pięciu rozdziałów, w których zaprezentowano kolejno: wybrane zagadnienia teoretycznoterminologiczne związane z pojęciem „bezpieczna turystyka”, prawne aspekty bezpieczeństwa w turystyce, rolę i
znaczenie ryzyka w dzisiejszych podróżach turystycznych, problemy uprawiania bezpiecznej turystyki na terenach
przyrodniczo cennych oraz zasady bezpiecznej organizacji wybranych rodzajów imprez turystycznych. Więcej w
publikacji:
http://www.pttk.pl/publikacje/pub/Miedzy_swoboda_a_zakazem_2017.pdf
Biblioteka młodego turysty
Górskie wędrówki z Zosią i Kubą
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK zachęca do zapoznania się z treścią i do udostępniania filmów
powstałych w ramach projektu „Bądź bezpieczny nad wodą i w górach, akcja informacyjno-edukacyjna”,
współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 2017 r.
https://www.youtube.com/channel/UCyo02LMcHWy2TlSFQErYDog
Bądź bezpieczny na szlaku
Zachęcamy do lektury i zamieszczenia na stronie oddziałowej, klubowej broszury, w której znajdziemy
podstawowe informacje, jak przygotować się do wyprawy pieszej, rowerowej czy kajakowej. Jak rozpoznać
niebezpieczeństwo, jak reagować? O tym warto wiedzieć.
http://rodzina.pttk.pl/pliki/bb_na_szlaku2017/Badz_bezpieczny_na_szlaku_2017.pdf

Niezbędnik bezpiecznego turysty
Wybierasz się na wyprawę w góry, nie wiesz co zabrać? Ta strona pomoże Ci właściwie przygotować się do
wyprawy. Sprawdzisz warunki pogodowe, dowiesz się więcej o czekających niebezpieczeństwach, jakie są
obowiązkowe numery alarmowe w górach i nad wodą. Więcej na stronie:
http://www.nbt.pttk.pl/
Wędruj z nami - szlaki czekają
To interaktywna zabawa dla całej rodziny, grupy zaprzyjaźnionych osób. Chcesz dowiedzieć się więcej, zainstaluj ją
na swoim komputerze i do dzieła.
http://www.pttk.pl/zycie/rok_sz/e_l_wedrujznami/player.html
Obiekty PTTK
VI dni lawinowo-skiturowe w Piątce
Schronisko górskie PTTK w dolinie Pięciu Stawów Polskich zaprasza turystów pieszych, narciarzy skiturowych oraz
freeride’owych na szóstą edycję Dni w 2018 r. W tym roku odbędą się one w weekend 23-25 marca. Dni Lawinowo
Skiturowe jest to cykliczna, dwudniowa impreza odbywająca się w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Jej ideą jest
szerzenie bezpiecznej górskiej turystyki zimowej. Skierowana jest zarówno do ludzi będących na początku swojej
górskiej przygody jak i rozwijających swe dotychczasowe górskie pasje, ale również do tych, którzy już są związani
z górami i sportem. W programie tradycyjnie już darmowe szkolenia: lawinowe, skiturowe, z turystyki zimowej,
nawigacji oraz testy sprzętu sportowego. http://www.szkola-gorska.pl/index.php/dnilawinowoskiturowe
Obiekty PTTK zapraszają
Towarzystwo troszczy się o bazę dla turystyki kwalifikowanej. Nasze schroniska są nie tylko prostymi obiektami
noclegowymi, pełnią również ważne funkcje dla bezpieczeństwa wędrujących i ochrony przyrody, są ośrodkami
promocji turystyki. Adresy do poszczególnych obiektów https://obiekty.pttk.pl/start.php
Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny.
„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” to ogólnopolska akcja promocyjna, skierowana zarówno do
branży turystycznej, jak również do osób prywatnych, które w określony przez organizatora weekend mają
możliwość skorzystania z 50% zniżki na wybrane usługi turystyczne w całym kraju.
Głównym celem akcji jest umożliwienie jak największej liczbie Polaków skorzystanie z atrakcji turystycznych w
wyjątkowo korzystnej cenie, jak również zachęcenie ich do częstszego podróżowania po Polsce, i to nie tylko w
sezonie wakacyjnym.
Akcja odbędzie się w terminie 9-11 marca 2018 r. Zachęcamy do wzięcia udziału w niej. Obiekty PTTK również
biorą w akcji. https://polskazobaczwiecej.pl/
Remonty w obiektach noclegowych
Wisła „Nad Zaporą” oraz Dom Turysty w Szczyrku - obiekty nieczynne z powodu remontu. Przepraszamy! O
terminie wznowienia działalności powiadomimy.

Z legitymacją PTTK taniej
Muzeum Piwowarstwa w Piotrkowie Trybunalskim
Członkowie PTTK oraz oddziały PTTK otrzymają 10% zniżkę na wejście do Muzeum Piwowarstwa w Piotrkowie
Trybunalskim. Więcej
http://muzeumpiwowarstwa.pl/pl/41,Centrum-Znizek
Obiekty A&O zapraszają
Teraz możesz jeszcze taniej nocować w 31 obiektach A&O HOTELS and HOSTELS w Niemczech, Austrii i Czechach
oraz Holandii. Jeżeli jesteś Członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i posiadasz ważną
legitymację członkowską PTTK, otrzymujesz rabat w wysokości 12% na noclegi w hotelach i hostelach sieci A&O.
https://www.aohostels.com/pl/serwis/pttk/

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
tel. +48 22 826 22 51
www.pttk.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inne propozycje:

Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje:
Odkrywca 2017. Szczegóły na stronie: http://www.odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl/
Strona Urzędu Marszałkowskiego: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
Strona turystyczna województwa: https://kujawsko-pomorskie.travel/

Urząd Miasta Bydgoszczy informuje:
Szczegóły: http://www.bydgoszcz.pl/
oraz http://www.visitbydgoszcz.pl/

Z Toruńskiego Serwisu Turystycznego:
Najnowsza mapa interaktywna do rozdziału "Toruń nie istniejący" już jest!
W jednym miejscu przedstawiamy mnóstwo obiektów w Toruniu, których już nie ma. Zapraszamy do poznania jak
wyglądały kiedyś niektóre oryginalne kamienice z fasadami renesansowymi, barokowymi, gdzie były i jak
wyglądały takie obiekty jak np. Zbrojownia, Odwach, Żuraw, Ratusz Nowomiejski, kościoły gotyckie i wiele innych.
Interaktywna mapa Torunia nie istniejącego na: http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=49&back=1
Najnowszy numer Rocznika Toruńskiego ukazał się właśnie, a w nim m.in. o średniowiecznym portalu bramy w
Zamku Bierzgłowskim, o usuniętych w latach 20. XX w. wieżyczkach i figurach z mostu kolejowego na Wiśle, o
badaniach archeologicznych i renowacji dawnego klasztoru przy kościele św. Jakuba i in....
Zakup w dobrej cenie: biuro PCU, ul. Fosa Staromiejska 6

Bydgoski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza:

We wtorek dnia 19.06.2018 o godz. 17:00 Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bydgoszczy zaprasza
wszystkich członków, sympatyków oraz Kaszubów na spotkanie do biblioteki przy ul. Dworcowej 49 w Bydgoszczy.
Wiadomości elektroniczne można kierować do nas na nowy adres bydgoszcz@kaszubi.pl. Informujemy również,
że stare adresy: zkp.bydgoszcz@interia.pl a także: zkp.bydgoszcz@gmail.com są nadal czynne.
Kontakt do Prezesa Oddziału: bydgoszcz.zkp@gmail.com
Szczegóły: http://zkp.bydgoszcz.w.interia.pl

Klub Turystyczny „Wanożnik” zaprasza:
Szczegóły na stronie internetowej www.kaszubi.pl/o/wanoznik

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego „Sukcesja” w Lipinkach k/Warlubia zaprasza:
Szczegóły – tel. 726 368 886.

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” w Wysokiej zaprasza:
Szczegóły: http://www.cisowyfyrtel.pl/

Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Zabytków "Bunkier" proponuje:
Stara i nowa Bydgoszcz: http://www.forum.bsmz.org/viewtopic.php?f=28&t=1358
Strona DAG: http://dag.fabrikbromberg.cba.pl/
Szczegóły na stronie: http://www.bsmz.org/

Parafialny Klub Sportowy "Wiatrak" zaprasza na:
Więcej szczegółów na stronach internetowych parafii www.mbkm.pl lub www.wiatrak.org.pl .
Można również kontaktować się z osobą odpowiedzialną Katarzyną Kubiś kom. 501 814 245 tel. stac. 523 485 562
Szczegóły na stronie: http://www.wiatrak.org.pl/main.faces

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO" zaprasza
"Górnicza Wioska" w Borach Tucholskich została laureatem w konkursie "Diamenty Regionu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego" w kategorii "inwestycje społeczne".
Strona konkursu: http://www.diamentyregionu.pl/
Dziękujemy za oddane głosy i pozdrawiamy z przepięknych Borów Tucholskich.
Foto relacja z II Rajd Śladami Żołnierzy Września dostępna tutaj: http://www.buko.las.pl/home/58-ii-marsz-ladamionierzy-wrzenia-foto-relacja
Biuletyn historyczny na temat kampanii wrześniowej w Borach Tucholskich:
http://www.buko.las.pl/home/63-biuletyn-historyczny-qw-obronie-pomorzaq
Szczegóły na stronie: http://www.buko.las.pl/

Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „ Szczęśliwa Dolina”, zaprasza:
Szczegóły: www.bitwapodkoronowem.pl

Sekcja Turystyki Kajakowej przy RTW Bydgostia zaprasza:
Informacji udziela:

Andrzej Gomol

tel. kom. 602 637 298.

e-mail: andrzej.go@gazeta.pl

Bydgoski Klub Podróżnika zaprasza:
Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Naruszewicza, Budynek K - parter

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna:
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej skupia się na prowadzeniu portalu turystycznego
www.visitkujawsko-pomorskie.pl oraz obsłudze turysty on-line.
Kontakt do pracowników WCIT- it@k-pot.pl, tel./fax. 52 376 70 19.
Wszelkie materiały promocyjne na cele informacyjne oraz promocyjne (targi turystyczne) prosimy przekazywać na
adres Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz).

Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyki Bylot proponuje:
Szczegóły na stronie: www.bylot.pl
Kontakt: Karol Słowiński, kom. 691 794 110

Bractwo 18 południka proponuje:
Projekt kulturotwórczy “WYPRAWY WZDŁUŻ 18 POŁUDNIKA”
Mamy już pierwsze w Polsce trwałe oznakowanie pełnych współrzędnych geograficznych. Znajduje się ono w
Nowym Smolnie gmina Nowa Wieś Wielka.
Zapraszamy do obejrzenia obelisku. Wystarczy z szosy Brzoza Bydgoska-Łabiszyn skręcić w lewo przy
drogowskazie Nowe Smolno 7 i przejechać 400 metrów leśnym duktem…
Zapraszam na stronę:
http://rzezbypoludnika.blogspot.com/2012/02/rzezby-poudnika.html

Stowarzyszenie Twierdza i dawny Garnizon Poznań zaprasza na:
Dodatkowe informacje: www.tidgp.pl, www.tmmlsh.pl
Kontakt z organizatorami: Przemysław Maćkowiak, tel. +48 604 869 102

Muzeum - Romański Ośrodek Kultury im. Ottona i Bolesława w Strzelnie zaprasza:
W dniu 20.04.2018 ponorbertański kompleks w Strzelnie został wpisany do rejestru Pomników Historii.
Zwiedzanie zabytków oraz Muzeum na wzgórzu Św. Wojciecha w Strzelnie:
Od poniedziałku do soboty od godz. 9:00-17:00, w niedzielę od godz. 13:30-17:00 w okresie jesienno-zimowym
zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (inaczej nie zwiedzisz) przewodnika nie ma na miejscu
I Niedziela miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu nie zwiedzamy.
Przewodnik/Kustosz Muzeum – Damian Rybak
email: damianrstrzelno@wp.pl, przewodnik@parafiastrzelno.pl
Tel. kom. 602 878 005
Muzeum Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława
Email: muzeumstrzelno@wp.pl
Tel./Fax. (052) 3 189 281, Tel. kom. 602 878 005
Parafia pw. Św. Trójcy, plac św. Wojciecha 1/1, 88-320 Strzelno
ks. proboszcz - Otton Szymków email: parafia@parafiastrzelno.pl, Tel./Fax. (052) 3 189 281

Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem!!!
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie większych grup turystycznych i pielgrzymek.
Zwiedzanie jest płatne:
Bazylika św. Trójcy – 3,50 zł ulgowy*/5 zł normalny
Rotunda św. Prokopa – 2,50 zł ulgowy*/4 zł normalny
Romańskie Muzeum - 2 zł ulgowy*/3 zł normalny
Bazylika św. Trójcy, Rotunda św. Prokopa, Romańskie Muzeum – 7 zł ulgowy*/10 zł normalny
Bilet rodzinny - 25 zł**
Grupy zagraniczne - 3 Euro
*- bilety ulgowe dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów
**- rodziny = rodzice + dzieci
Oprowadzanie przez przewodnika
grupa powyżej 10 osób - 40 zł/godz.
rodzinnie - 20 zł/godz.
wstęp wolny: parafianie, dzieci do lat 7, opiekunowie grup, osoby niepełnosprawne (niezorganizowane)
specjalne zniżki dla grup niepełnosprawnych oraz biur turystycznych, szkół i organizacji, które przyjeżdżają więcej
niż 3 razy w roku kalendarzowym.
Zgłoszenia wycieczek i pielgrzymek:
Telefonicznie lub sms (tel. 602 878 005), fax. 52 31 89 281 lub emaliowo: damianrstrzelno@wp.pl,
muzeumstrzelno@wp.pl,
Szczegóły na stronie: www.parafiastrzelno.pl
Przewodnik i kustosz - Damian Rybak tel. 52-31-89-281, 602-878-005.

Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu zaprasza:
Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu: http://ptsmluban.vipserv.org/

Gmina Sicienko zaprasza:
Szczegóły na stronie: http://www.sicienko.pl/

Punkt Informacji Turystycznej w Żninie zaprasza:
Punkt Informacji Turystycznej Żnin tel./fax 52 303 14 81 www.it.znin.pl

Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, w tym : Zbiory Archeologiczne, Europejskie Centrum
Pieniądza, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Dom Leona Wyczółkowskiego oraz Spichrze nad Brdą, jest otwarte dla
zwiedzających w następujących dniach i godzinach:
W sezonie letnim (kwiecień-październik)
wtorek, środa, piątek 10:00-18:00
czwartek 10:00-19:00
sobota, niedziela 11:00-18:00
poniedziałki - nieczynne
W sezonie zimowym (listopad - marzec)
wtorek, środa, piątek 9:00-16:00
czwartek – 9:00 – 18:00
sobota, niedziela 10:00-16:00
poniedziałki - nieczynne
Aktualne ceny biletów Muzeum Okręgowego:
- normalny 5 zł,
- ulgowy 3 zł,

- rodzinny 12 zł ( do 5 osób),
- grupowy 2 zł (do 10 osób).
- zbiorczy normalny 8 zł,
- zbiorczy ulgowy 5 zł,
- zbiorczy rodzinny (do 5 osób) 30 zł,
- zbiorczy grupowy (do 10 osób) 5 zł.
W soboty - wstęp wolny
EXPLOZEUM
W sezonie letnim (kwiecień-październik)
wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela 9:00-17:00
czwartek 9:00-19:00
poniedziałki - nieczynne
W sezonie zimowym (listopad - marzec)
wtorek – niedziela 8:00-16:00
poniedziałki - nieczynne
Zwiedzanie indywidualne rozpoczyna się o godzinie 9:30.
Zwiedzanie Exploseum wraz z przewodnikiem odbywa się w zorganizowanych grupach w określonych
godzinach (wcześniejsza rezerwacja gwarantuje oprowadzanie w wybranym terminie)
W sezonie letnim:
9:30 – 12:00, 11:30 – 14:00, 12:30 – 15:00, 14:30 – 17:00, 16:30 - 19:00 (w czwartki)
W sezonie zimowym:
9:30 – 12:00, 12:30 – 15:00, 13:30 – 16:00
Aktualne ceny biletów w Exploseum:
- normalny bez przewodnika - 12 zł,
- ulgowy bez przewodnika - 10 zł,
- normalny z przewodnikiem - 20 zł,
- ulgowy z przewodnikiem - 15 zł,
- rodzinny bez przewodnika - 30 zł,
- rodzinny z przewodnikiem - 40 zł,
- szkolny - 5 zł.
- usługa przewodnicka (dotyczy darmowych wtorków) - 5 zł.
We wtorek - wstęp wolny
Wraz z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w sezonie letnim zapraszamy do skorzystania z
ciekawej atrakcji turystycznej dla całej rodziny jaką jest przejazd zabytkowym autobusem do Exploseum.
Linia turystyczna nr 102 kursuje na trasie Stary Rynek – Exploseum. Na turystyczną, autobusową flotę składają
się przede wszystkim zabytkowe egzemplarze autobusów marki Jelcz 043 oraz Jelcz M11. Obsługa tych linii ubrana
jest w umundurowanie spełniające standardy historyczne z lat 50-tych i 60-tych, zaś każdy pasażer autobusu
otrzymuje broszurę informacyjną zawierająca dokładną mapę przejazdu wraz z opisami atrakcji turystycznych
mijanych na trasie.
Aktualną trasę przejazdu oraz rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej www.zdmikp.bydgoszcz.pl w
zakładce „Rozkład jazdy”.
Więcej informacji o Exploseum znajduje się na stronie internetowej: www.exploseum.pl
Gmachy udostępnione do zwiedzania:
Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11
Zbiory Archeologiczne – ul. Mennica 2, na Wyspie Młyńskiej
Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4, na Wyspie Młyńskiej
Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7, na Wyspie Młyńskiej
Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8a, na Wyspie Młyńskiej
Exploseum – (Istnieje możliwość zapłaty za usługę kartą płatniczą)
Informacje na stronie: http://www.muzeum.bydgoszcz.pl/

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza:
Szczegóły na stronie Towarzystwa: http://www.tmmb.pl/portal/

Muzeum Fotografii w Wyższej Szkole Gospodarki zaprasza:
Muzeum Fotografii WSG Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 14 tel. 525 670 007
Więcej informacji na stronie muzeum: http://muzeumfoto.byd.pl/

Bydgoszcz Rowerowa zaprasza:
Szczegóły na stronie: http://www.rower.byd.pl/

Młodzieżowe Biuro Turystyczne „MECHANIK” proponuję:
Szczegóły na stronie: www.mechanik-travel.com

Stowarzyszenie Promocji Turystyki Kajakowej "ORZEŁ" zaprasza:
Robert Bazela, Kontakt: e-mail robert@splywy.bydgoszcz.pl Tel 669-323-033
Zapraszam do zobaczenia relacji z I Manewrów kajakowych
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HzzyOGpiRLI
Relacja ze Spływu Wisłą z Bydgoszczy do Gdańska
http://www.youtube.com/watch?v=LM0wFrTWd1Q&feature=player_embeddedube

Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego zaprasza na:
Szczegółowe informacje u organizatora:
Tomasz Izajasz tel. 693 765 075, e-mail: tomaszizajasz@gmail.com

Biuro Podróży MARKTUR zaprasza:
Szczegółowe informacje u organizatora: Marek Ostrowski tel. 601 663 991, www.marktur.pl

Portal społecznościowy www.odkryjnasze.pl zaprasza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propozycja dla miłośników nurkowania i nie tylko:
Informacje i zapisy:
Marta Domasz
tel.: 660 966 584
e-mail: marta.dom91@gmail.com

Niewidomi Na Tandemach:

Powstaje baza pomagająca niewidomym znaleźć wolontariuszy do kierowania tandemami (oraz - w razie potrzeby
- także tandemy do wspólnych jazd).
Zapraszam zainteresowanych niewidomych, wolontariuszy oraz wypożyczających tandemy do rejestrowania się na
stronie: www.niewidominatandemach.gt.pl
Natomiast wszystkich bardzo proszę o pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji, projekt ten bowiem tym
większy ma sens, im więcej osób dowie się o nim.
Będę też bardzo wdzięczny za wszelkie informacje o tandemach do wypożyczenia, zarówno od osób prywatnych,
jak i od firm, organizacji, instytucji, tudzież z wypożyczalni komercyjnych.
Idea stworzenia bazy powstała latem' 2013, podczas Tandemowej Wyprawy Niewidomych od źródeł Wisły do
ujścia: http://www.niewidominatandemach.gt.pl/wyprawa2013.htm
Kuba Terakowski - koordynator projektu Niewidomi Na Tandemach tel. 603 305 401
e.mail: terakowski@gmail.com
http://www.niewidominatandemach.gt.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapraszam do wirtualnego zwiedzania Pałacu Elizejskiego i jego pokoi i ogrodów. Po wybraniu i otworzeniu
zdjęcia - wcisnąć lewy klawisz myszki i przesuwać w dowolnym kierunku - zobaczysz cały pokój 360°, również
podłogę i sufit.
http://www.elysee.fr/panoramic/index.php
Niesamowite wrażenie:))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FILMOWE RELACJE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnik w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy:
https://www.youtube.com/watch?v=rgN-A6jJYxs&feature=share

RADIORELACJE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relacja w Radio PIK - Zwiedzanie Starego Miasta w Bydgoszczy z Bartoszem Masiełajciem:
http://www.radiopik.pl/public/info/2017/2017-02-25_1488021201.mp3

FOTORELACJE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnie fotorelacje Joanny Pawełczak-Zaborowskiej – 78 Rajd Młodego Turysty – Ostromecko:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2065662683463926&set=pcb.422042531574586&type=3
Ostatnie fotorelacje Tadeusza Frymarka – 11 Poszukiwanie Wiosny – Wielkopolska:
https://www.facebook.com/215699752122570/photos/pcb.548897785493033/587709444921597/?type=3
Ostatnie fotorelacje Tadeusza Frymarka – 13 Zima w Borach Tucholskich – Borowiackie Uroczyska:
https://www.facebook.com/215699752122570/photos/pcb.184633798798142/567646913594517/?type=3
Ostatnie fotorelacje Ewy Kłosowskiej – 13Zima w Borach Tucholskich – Borowiackie Uroczyska:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.827954287393833.1073741961.100005378087970&type=3
Ostatnie fotorelacje PTTK Konin – 22 Wyprawa Krajoznawcza po Wielkopolsce:
http://konin.pttk.pl/zdjecia/170910/
Kolejowe Peregrynacje w okolice Opola 2017 do obejrzenia na stronach:
http://www.konin.pttk.pl/kronika/17_0427.pdf
http://www.konin.pttk.pl/kronika/17_0427r.pdf
album: http://www.konin.pttk.pl/zdjecia/170427
Ostatnie fotorelacje Ewy Kłosowskiej – Kolejowe Peregrynacje w okolice Opola:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.687905954732001.1073741955.100005378087970&type=3
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – 12 Zima w Borach Tucholskich – Borowiackie Uroczyska cz. 1:
https://goo.gl/photos/cJWCtivrHK4XVmoH7

Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – 12 Zima w Borach Tucholskich – Borowiackie Uroczyska cz. 2:
https://goo.gl/photos/9d6co3qVm8hubdfp8
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – 20 "Wyprawa Krajoznawcza" - Kujawy Dookoła Gopła:
https://goo.gl/photos/yfdMbG1dFMeSgWE17
Ostatnie fotorelacje Leszka Umińskiego – Rajd po Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawach Wschodnich:
https://drive.google.com/drive/folders/0B-nfnNaI5kbhckhFVlNyWlJ3akk
Ostatnie fotorelacje Wiesława Kajdasza – Rajd Doliną Dolej Wisły w Bory Tucholskie:
https://drive.google.com/open?id=0B-nfnNaI5kbhOUJmYkZvT0ZlcVk
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – 8 Rajd po Parkach Narodowych – Poleski:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/6299026042096514081
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – 8 Rajd po Parkach Narodowych – Poleski:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/6298895474536122337
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/6298894144387979265
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – Jura Krakowsko-Częstochowska:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/6293139587244253073
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/6293751389700303777
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/6294063310877191329
Artykuły w Gazecie Pomorskiej – 15 Wyprawa Krajoznawcza – „Szlak Piastowski”:
http://www.pomorska.pl/kujawsko-pomorskie/a/na-polowanie-do-uzarzewa-z-aparatemfotograficznym,10030866/
http://www.pomorska.pl/kujawsko-pomorskie/a/miniatury-najstarszych-budowli-na-szlaku-piastowskim,9962006/
http://www.pomorska.pl/turystyka/a/szlak-prowadzi-przez-drzwi-gnieznienskie,9936832/
http://www.pomorska.pl/turystyka/a/sladami-pierwszych-piastow,9936814/
Artykuł w Gazecie Pomorskiej – Wywiad: sanktuaria w naszym regionie:
http://www.pomorska.pl/turystyka/a/tadeusz-frymark-sanktuaria-w-naszym-regionie-ciesza-sieuznaniem,9903714/
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – „Na szlaku Żołnierzy Wyklętych”:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/BoryTucholskie28II2016
Artykuły w Gazecie Pomorskiej – Spacer po Bydgoszczy z Przewodnikiem – „Fordońska Extrema”:
http://www.pomorska.pl/turystyka/a/tramwajem-do-fordonu-mozna-ruszyc-dalej,9490677/
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz i Tadeusza Frymarka – Spacer po Bydgoszczy z Przewodnikiem –
„Fordońska Extrema”:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/FordonskaEkstrema21II2016
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Spacer po Bydgoszczy z Przewodnikiem – „Bydgoskie Kościoły”:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/DzienPrzewodnika20II2016
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Na trasie Ciechocin Golub-Dobrzyń:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/CiechocinGolub7II2016
Ostatnie fotorelacje Tadeusza Frymarka – Szczeliniec zimą:
http://www.pomorska.pl/turystyka/gal/9341810,szlak-brdy-w-szczelincu-wielkim-zdjecia,16846398,id,t,zid.html
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Na Diabelcach:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/NaDiabelceZima24I2016
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – Wystawa Urszuli Sobkowiak:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/20160120UrszulaSobkowiakWystawaWBiblioteceUKWBy
dgoszcz
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Myślęcinek i Stacja Pomp:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/MyslecinekIStacjaPomp
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – 11 Zima w Borach Tucholskich – Kociewskie Bagna cz. 2:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/ZimaWBorachWdeckiPK10I2016
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – 11 Zima w Borach Tucholskich – Kociewskie Bagna cz. 2:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/20160110WdeckiParkKrajobrazowyZeSzlakiemBrdyPTTK
Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – 15 Wyprawa Krajoznawcza po Wielkopolsce - Puszcza Zielonka:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/PuszczaZielonka13XII2015
Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – Okolice Elbląga:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/Elblag29XI2015
Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – Puszcza Bydgoska:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/PradocinSolec22XI2015
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – 14 Wyprawa Krajoznawcza po Wielkopolsce:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/Wielkopolska15XI2015

Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – Puszcza Bydgoska:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/SolecEgnowo08XI2015
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – Puszcza Bydgoska:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/20151108PuszczaBydgoskaZMarkiemOdSolcaKDoEgnow
a
Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – Północne Kaszuby:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/Norda2425X2015
Artykuły w Gazecie Pomorskiej – Okolice Poznania i Lednicki Park Krajobrazowy:
http://www.pomorska.pl/turystyka/art/9044491,kiedys-do-wsi-owinska-mozna-bylo-dojechac-koleja,id,t.html
http://www.pomorska.pl/turystyka/art/9002289,stara-kapliczka-z-otloczyna-zbudowano-ja-w-1765-roku,id,t.html
Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – Jeziora Byszewskie Jesienią:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/JesiennyByszewski11X2015
Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – Dolina Dolnej Wisły:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WDolinieDolnejWisY03X2015
Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – Okolice Więcborka:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/OkoliceWiecborka27IX2015
Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – Spacer do Jagodowa:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/ArtystycznieIZioOwo
Ostatnia kronika PTTK Konin – Krajna i Pałuki:
http://konin.pttk.pl/kronika/15_0913.pdf
Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – Szlakiem 35 Pułku Piechoty:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/Szlak35PuKuPiechoty
Ostatnia fotorelacja Ingi Trochimowicz – Okolice Nogawicy:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WeekendWNogawicy
Artykuły w Gazecie Pomorskiej – Welski i Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy:
http://www.pomorska.pl/turystyka/art/8008001,rzeka-wel-jest-popularnym-szlakiem-kajakowym,id,t.html
http://www.pomorska.pl/turystyka/art/6489794,nad-jeziorami-rzeka-w-lidzbarku-welskim,id,t.html
http://www.pomorska.pl/turystyka/art/6488834,tajemnicza-nazwa-trojstyk-szukaj-jej-w-lasach,id,t.html
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Okolice Lidzbarka Welskiego:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WelskiParkKrajobrazowy21V2015
Artykuły w Gazecie Pomorskiej – Park Krajobrazowy im Dezyderego Chłapowskiego:
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150526/TURYSTYKA/150529483
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Park Krajobrazowy im Dezyderego Chłapowskiego:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/ParkImGenDezyderegoChApowskiego17V2015
Ostatnie fotorelacje PTTK Konin – Kolejowe Peregrynacje Wolsztyn 2015:
http://konin.pttk.pl/zdjecia/150424
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Rajd Buszkowo – Krówka - Motyl:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/BuszkowoKrowkaMotyl10V2015
Artykuły w Gazecie Pomorskiej – Poszukiwanie Wiosny w Dolinie Wisły i Osy:
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150425/TURYSTYKA/150429467
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150411/TURYSTYKA/150419899
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150408/TURYSTYKA/150409482
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150401/TURYSTYKA/150339935
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – 7 Rajd po Parkach Narodowych – Wigierski cz. 1:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WigierskiParkNarodowyCzI
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – 7 Rajd po Parkach Narodowych – Wigierski cz. 2:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WigierskiParkNarodowyCzII
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – 7 Rajd po Parkach Narodowych – Wigierski cz. 2:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/20150419WigierskiParkNarodowyZeSzlakiemBrdyCz2
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – 7 Rajd po Parkach Narodowych – Wigierski cz. 1:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/2015041719WigierskiParkNarodowyZeSzlakiemBrdyCz1
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Penetrowanie po Warmii
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/BobrowaniePoWarmii
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Wiosenna Warmia:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/NaterkiOlsztyn22III2015
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Trójmiejski Park Krajobrazowy:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WTrojmiejskimParkuKrajobrazowym18III2015
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Poszukiwanie Wiosny w Dolinie Wisły i Osy:

https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/PoszukiwanieWiosny15III2015
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Rajd po okolicach Olsztyna:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WarmiaZOlsztynem8III2015
Ostatnie fotorelacje Arka Borkowskiego – Spacer po Bocianowie w Dniu Przewodnika:
https://plus.google.com/photos/110650153683103818141/albums/6119120480254118993?banner=pwa
Ostatnie fotorelacje Magdy Lewandowskiej – Spacer po Fordonie w Dniu Przewodnika:
https://www.dropbox.com/sh/8wsg7g9rnypp4cg/AAD_Xyb2HM4UYKp-AlZ5FVEla
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Rajd po Ziemi Lubuskiej:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/ZiemiaLubuska1415II2015
Ostatnie fotorelacje Dominiki Molenda, Ani Kraszkiewicz i Leszka Umińskiego – Rajd po Dębowej Górze:
https://drive.google.com/folderview?id=0BnfnNaI5kbhfmlHUW9UVzNiOVl5UzQ0NFg2X0M3ajJrUEJ1OFpiWW1UQWdzeUFGWkIzXzQ&usp=drive_web
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Szlakiem Poligonu „Heidekraut” w Borach Tucholskich:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/SzlakPoligonuHeidekraut
Artykuł w Gazecie Pomorskiej o 500 nr BIT-a:
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150131/TURYSTYKA/150139942
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – 10 Zima w Borach Tucholskich – Kociewskie Bagna:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/XZimaWBorachTucholskich
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – 10 Zima w Borach Tucholskich – Kociewskie Bagna:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/2015011810ZimaWBorachTucholskich
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Rajd do Lubostronia i w Jabłowskie Góry:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/JabOwskieGoryCzyliPaUkiZDarkiem
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Spotkanie świąteczne „Wędrownika”:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/SpotkanieOpAtkoweWedrownika02
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Ślady Mennonitów i Parki na Wielkopolsce:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/Wielkopolska9XI2014#
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – Ślady Mennonitów i Parki na Wielkopolsce:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/20141109SladamiMennonitowWWielkopolsce
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Warmia:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/Warmia11X2014
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/Warmia12X2014WilczySzaniec
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/Warmia12X2014
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Jesienny Rajd Byszewski:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/JesiennyByszewski
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Szlakiem Noakowskiego:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/CekcynGostycyn21IX2014
Ostatnie fotorelacje Arka Borkowskiego – Śladami Mennonitów na Mazowszu:
https://plus.google.com/u/0/photos/110650153683103818141/albums/6060712358535235521
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Śladami Mennonitów na Mazowszu:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/SzlakiemMenonitow3Mazowsze
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – Śladami Mennonitów na Mazowszu:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/20140914SladamiMennonitowCzIII
https://plus.google.com/photos/117452489454344644005/albums/6060281809389157489
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Rajd Tuchola - Gostycyn:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/TucholaGostycyn24VIII2014
Ostatnie fotorelacje Arka Borkowskiego – Spacer po toruńskich fortach:
https://plus.google.com/photos/110650153683103818141
Ostatnie fotorelacje Arka Borkowskiego – Spacer po Bydgoszczy:
https://plus.google.com/u/0/photos/110650153683103818141/albums/6060414174617700609
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Okolice Tlenia:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/Tlen22VI2014
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – Jeziora Wierzchucińskie:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/20140608Szlakiem4RechJeziorOdWierzchucinkaDoSalna
#
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Śladami Mennonitów na Żuławach:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/AlbumZuAwskiII
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Wdecki Park Krajobrazowy:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WdeckiParkKrajobrazowy18V2014

Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Dębowa Góra wiosną:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WiosnaNaDebowejGorze4V2014
Ostatnie fotorelacje Przemka Ściesińskiego – "Szlakiem Zamkowym":
http://karolxii.bikestats.pl/1140465,Szlakiem-Mestwina-z-Wedrownikiem.html
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – Dolina Gwdy:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/20140427PojezierzeWaEckieIDolinaGwdy
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Dolina Gwdy:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WDolinieGwdy27IV2014
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – Biebrzański Park Narodowy cz. 2:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/20140413BiebrzanskiParkNarodowyCzII
https://plus.google.com/photos/117452489454344644005/albums/6008855486861556625
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Biebrzański Park Narodowy:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/AlbumBiebrzanski1113IV2014
Ostatnie fotorelacje Danki Adamczyk – Biebrzański Park Narodowy cz. 1:
https://picasaweb.google.com/117452489454344644005/2014041112042014BiebrzanskiParkNarodowy
https://plus.google.com/photos/117452489454344644005/albums/6008855486861556625
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Ślady mennonitów w Dolinie Dolnej Wisły:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/WDolinieDolnejWisY29III2014
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – okolice Bąkowa, Bzowa i Rulewa:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/BakowoRulewoAlbumPodwojny
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Bagno Głusza i Wzgórze Grzywa:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/BagnoGUszaIWzgorzeGrzywa
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Bąkowo-Rulewo:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/BakowoRulewo14III2014
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Uroczysko Prodnia:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/Prodnia9III2014
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Serock-Wudzyn-Karolewo-Kotomierz:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/SerockKotomierz2III2014
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Dolina Noteci koło Miasteczka Krajeńskiego i Białośliwia:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/PoTorachIBezdrozach23II2014
Ostatnie fotorelacje Przemka Ściesińskiego – 9 Zima w Borach:
http://karolxii.bikestats.pl/1082266,IX-Zima-w-Borach-Tucholskich-Jezioro-Kosobudno.html
http://karolxii.bikestats.pl/1082268,IX-Zima-w-Borach-Tucholskich-wies-Czernica.html
http://karolxii.bikestats.pl/1082582,IX-Zima-w-Borach-Tucholskich-rezerwat-przyrody-Piecki.html
http://karolxii.bikestats.pl/1082585,IX-Zima-w-Borach-Tucholskich-Rezerwat-Przyrody-Jezioro-Nawionek.html
http://karolxii.bikestats.pl/1082586,IX-Zima-w-Borach-Tucholskich-Dab-Lokietka.html
http://karolxii.bikestats.pl/1083126,IX-Zima-W-Borach-Tucholskich-Rezerwat-Przyrody-Dolina-Kulawy.html
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – 9 Zima w Borach:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/IXZimaWBorachTucholskich
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Dębowa Góra zimą:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/DebowaGora
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Biebrza:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/NadBiebrze
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Szlakiem Przedmościa Bydgoskiego:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/SzlakPrzedmosciaBydgoskiego
Ostatnie fotorelacje Przemka Ściesińskiego – Szlakiem Przedmościa Bydgoskiego:
http://karolxii.bikestats.pl/1061746,Szlakiem-Umocnien-Przedmoscia-Bydgoskiego-i-Pol-Malowanych.html
Relacja w Gazecie Pomorskiej z Powidzkiego Parku Krajobrazowego:
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131130/TURYSTYKA/131129398
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Powidzki Park Krajobrazowy:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/IXWyprawaKrajoznawcza
Ostatnie fotorelacje Antoniego Burzyńskiego – Powidzki Park Krajobrazowy:
https://picasaweb.google.com/111201560946381552071/PowidzkiParkKrajobrazowy20131102
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – Spacer po Bydgoszczy – Stare Miasto:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/SpaceryPoBydgoszczyStaraBydgoszcz
Ostatnie fotorelacje Ingi Trochimowicz – 48 Rajd Młodego Turysty-Janowo:
https://picasaweb.google.com/112566820509523310702/RajdMOdegoTurystyJanowo19X2013
Relacje w Gazecie Pomorskiej – Dolina Dolnej Wisły cz. 3:

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120702/TURYSTYKA/120629034
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120420/TURYSTYKA/120429916
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120609/TURYSTYKA/120609307
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/gallery?Site=PO&Date=20120421&Category=GALERIA&ArtNo=42100999
2&Ref=PH
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120427/TURYSTYKA/120429248
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120529/TURYSTYKA/120529086
Relacje z rajdów na stronach Gazety Pomorskiej (info na końcu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Audycje z Radia PiK Marcina Kupczyka (linki dostępne) na końcu strony.
Artykuły z wypraw zamieszczone w Gazecie Pomorskiej - informacje na końcu strony.
Nowe fotorelacje z wypraw szukajcie na stronach autorów poniżej (dużo nowych).
Większość linków jest umieszczona na stronie Wędrownika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotoreportaże - szukajcie na stronach ich autorów:
Ingi Trochimowicz na stronie: https://picasaweb.google.com/112566820509523310702
Jakuba Szulwica na stronie: http://www.youtube.com/user/inetize#p/u
Marka Rutkowskiego na stronie: http://www.marek.box.net.pl/
Pawła Warlińskiego na stronie: http://and16.fotosik.pl/
oraz: http://www.forum.bsmz.org/viewtopic.php?f=37&t=947&p=6809#p6809
i : http://www.forum.bsmz.org/viewtopic.php?f=37&t=947&p=6809#p6811
i : http://warlinski.blogspot.com/
Zbyszka Wróblewskiego na stronie: http://foto.onet.pl/n42op,u.html
Kamili Tafelskiej na stronie: http://foto.onet.pl/77dyd,u.html?r=1244225227
Arka Borkowskiego na stronie: http://www.mmbydgoszcz.pl/user/690/news
oraz: http://foto.onet.pl/any1o,u.html
oraz: http://www.garnek.pl/pttk1/a
Ani Kraszkiewicz na stronie: http://picasaweb.google.pl/aniaka7
oraz: http://foto.onet.pl/monyu,u.html
oraz: http://annaka.fotosik.pl/
Kingi Gust na stronie: http://pl.fotoalbum.eu/Kinga_G
Joanny Pawełczak na stronie: http://foto.onet.pl/3ngyq,u.html
oraz: http://foto.onet.pl/mej94,u.html
oraz: http://www.polskieszlaki.pl/krajtroterzy/autor,10745,joanna-.html
Marka Rybczyńskiego na stronie: http://marekrybka.fotosik.pl/alb
Danuty Adamczyk na stronie: http://picasaweb.google.pl/danka.adamczyk
Arkadiusza Stasiaka na stronie: http://arkapolo.cba.pl/
Marka Gerlickiego na stronie: http://picasaweb.google.com/marekg2521
Antoniego Burzyńskiego na stronie: http://picasaweb.google.pl/antonbike
oraz do filmu: http://ludzie.onet.pl/wideo/8cgc5,u.html?edit=1
Iwony Nowickiej na stronie: http://picasaweb.google.pl/IwoNow07/WDrWka130108IwonaN?authkey=xoQexGF2nY
Daniela Wnuk-Lipińskiego na stronie: http://www.dwl.internetdsl.pl/foty/album.html
Gazety Pomorskiej na stronie: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/section?Category=TURYSTYKA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UWAGA Osoby robiące fotoreportaże proszę o przesyłanie linków na odpowiednie strony.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotoreportaże "Wędrownika" na: http://www.wedrownik.bydgoszcz.pttk.pl/fotorep.htm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strona internetowa naszego Oddziału: http://www.pttk.bydgoszcz.pl/
Strona internetowa Oddziału-programowa: http://www.bydgoszcz.pttk.pl/
Strona internetowa "Wędrownika": http://www.wedrownik.bydgoszcz.pttk.pl/
Strona internetowa BKTR "Gryf": http://www.gryf.bydgoszcz.pttk.pl/
Strona internetowa KTR PTTK "Żegluga" Nakło: http://83.13.118.10:4444/ktr-zegluga-naklo/

Strona internetowa KTG "Trawers": http://www.trawers.bydgoszcz.pttk.pl/
Strona internetowa Oddziałowej Komisji Krajoznawczej: http://www.okk.bydgoszcz.pttk.pl/
Strona internetowa Oddziału Miejskiego: http://ombydgoszcz.pttk.pl/
Strona internetowa Oddziału przy Klubie IWSZ: http://www.wojskowy.bydgoszcz.pttk.pl/
Strona Odznaki Krajoznawczej Woj. K-P: http://www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotoreportaże redaktora Marka Weckwertha z imprez turystycznych na Kujawach i Pomorzu znajdziecie w każdym
sobotnim wydaniu "Gazety Pomorskiej", a także na stronie internetowej www.pomorska.pl/turystyka. Reportaże
ukazują się z założenia we wszystkich mutacjach "Pomorskiej", ale w ostatnim czasie brak ich - ze względu na
szczupłość stron - w wydaniu bydgoskim. Autor przeprasza za tę niedogodność powstałą nie z jego winy. Dlatego
doradza wykupienie prenumeraty - wtedy Czytelnik dostaje do ręki pełne wydanie gazety, co najważniejsze - z
dodatkiem turystycznym "Marek Weckwerth proponuje". Prenumeratę można wykupić w oddziałach Ruchu SA,
urzędach pocztowych i u listonoszy lub kolporterów na niektórych osiedlach (np. Fordonie).
Powstał nowy portal: www.regiopedia.pl zachęcam do odwiedzin oraz wpisywania atrakcji naszego regionu
na stronie: http://kujawsko-pomorski.regiopedia.pl/
W Radio PIK audycje o tematyce turystycznej co niedziela w audycji Tomka Kaźmierskiego "Na Szlaku" po 12:00,
oraz w drugi wtorek miesiąca w audycji Marcina Kupczyka "W Drodze" po 23:00 (ostatnia była 12 stycznia - cykl
został zawieszony).
Poprzednie można usłyszeć pod adresami zamieszczonymi poniżej:
1. z ekstremy nad Brdą: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/urpWkaDQxB/ekstrema
2. z rajdu po Wielkopolsce: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/qwdpdvOS7r/wiosna (i nie tylko)
3. z rejsu po Brdzie: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/1MjRD4ya4s/
4. audycja z 14.10.2008: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/2gyJ5UQooJ/
5. audycja z 11.11.2008: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/avJMn9acbv/
6. audycja z 09.12.2008 (Górznieńsko-Lidzbarski PK): http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/5NfVbEc8hH/
7. audycja z 13.01.2009: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/mMxwN6QXvp/
8. audycja z 10.02.2009 z 2 Ekstremy Nad Brdą: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/iieIVxt1gF/w_drodze_2009-0211
9. audycja z 10.03.2009 z 2 Ekstremy cz. 2: Piła - Młyn: http://www.wrzuta.pl/audio/zDSnbGAcnQ/w_drodze_200903-11
10. audycja z 14.04.2009 o Kanale Bydgoskim: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/aOeyqlOzEeF/w_drodze_200904-14
11. audycja z 12.05.2009 o Kujawach: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/5Oo2YV5KOTX/w_drodze_2009-05-12
12. audycja z 09.06.2009 o Brodnicy: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/4pHIcliBjPn/w_drodze_2009-06-09
13. audycja z 14.07.2009 o Górznieńsko-Lidzbarskim PK: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/5NfVbEc8hH/
14. audycja z 11.08.2009 o strefie NGL: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/9aorIeBKzg9/w_drodze_2009-08-11
15. audycja z 08.09.2009 o Inowrocławiu: wkrótce
16. audycja z 13.10.2009 o gminie Chojnice: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/5FxZK4397iR/w_drodze_2009-1013
17. audycja z 10.11.2009 o Borach Tucholskich http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/9qBaIfK9dFX/w_drodze_200911-10
18. audycja z 08.12.2009 o Kosznajderii: wkrótce
19. audycja z 12.01.2010 o Krajnie: wkrótce (będzie to ostatnia audycja ponieważ cykl został zdjęty z anteny)
20. audycja "Na Szlaku" o Odznace KWK-P: http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/0U36Vxd2XSR/na_szlaku_2010
21. audycja "Na Szlaku" o OKWK-P (skrót): http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/9eBydeqXiLz/na_szlaku_okwk-p
22. relacja z Mogilna i okolic : http://szarotka16.wrzuta.pl/audio/42BxgxYVNZP/2010-12-05_mogilno-relacja
23. wkrótce o rowerzystach i Kociewiu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapraszam wszystkich do współpracy przy powstawaniu BIT-a, szczególnie oddziały PTTK z regionu.
Przysyłajcie swoje propozycje imprez oraz wszelkie uwagi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pozdrawiam serdecznie

Tadeusz Frymark
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dane adresowe:
Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy"
Adres: 85-037 Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 1/I (w podwórzu po prawej)
Biuro czynne: czwartek 15:00 – 17:00
Kontakt do mnie:
mobile +48/602/23-92-53
e-mail: szlakbrdy@gmail.com

