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WSZYSCY LUDZIE DOBREJ WOLI
Podróżować to żyć... (H.H. Andresen).
Możemy śmiało powiedzieć o sobie, że te właśnie słowa są charakterystyką naszych zainteresowań.
Każdego roku patrzymy na mapę i szukamy nowych miejsc, do których chcemy dotrzeć na rowerach. Grupa
rowerowa wzbudza zainteresowanie, zwłaszcza gdy podróż jest nieco dłuższa, a trasa trudniejsza. Dużo osób nie
dowierza, że można pojechać rowerem do Afryki, a jednak udało się to nam w roku 1997!
W tym roku chcemy 17 VII wyruszyć rowerami z Koszalina i przemierzając POLSKĘ północną
i wschodnią, dotrzeć do Przemyśla. Następnie skierujemy się na UKRAINĘ gdzie zwiedzimy Lwów, Tarnopol,
Kamieniec Podolski i Twierdzę Chocim. W ten sposób dotrzemy do MOŁDAWI. Tu w trzech etapach
dojedziemy do Tyryspola (tu zakończymy jazdę rowerami), po drodze odwiedzając ludność polskiego
pochodzenia. Na koniec zwiedzimy Kiszyniów i inne warte poznania miejsca w Mołdawi. Na rowerze
pokonamy 1750km z Koszalina do Tyryspolu.
Aby wszystkie te plany mogły się powieść potrzebujemy jednak pomocy innych. Młodzi ludzie
przygotowują się fizycznie i podejmują dodatkowe zajęcia, by dorobić na tak szaloną wyprawę, ale części po
prostu nie stać wydać sumę ok. 2000zł na wakacje. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc, gdyż sami nie
jesteśmy w stanie zapewnić grupie odpowiedniego wyposażenia na czas wyprawy.

Oto kilka danych o grupie:
✓ To już kolejna wyprawa: Afryka 1997, Ateny 1999, Kijów 2001, Krym 2002, Wilno 2003, Sankt
Petersburg 2004, Chorwacja 2005, Alpy Francuskie 2006, Istambuł 2007, Rzym 2008, Jerozolima
2009, Moskwa 2010, Tour de Baltica 2011, Kotor 2012, Gruzja 2013, Londyn 2014, a w 2015
roku Albania. Ostatnio w 2017r. zdobyliśmy Macedonię (relacje z pięciu ostatnich wypraw na
www.kkks.pl – zakładka „wyprawy”)
✓ W skład naszej grupy wchodzi głównie młodzież studiująca i ucząca się. Są również
wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej. Reprezentować będziemy:
Koszalin, Kołobrzeg, Słupsk, Stargard, Białogard. Łącznie 15 rowerzystów.

Nasze potrzeby:
•
•
•

zaplecze żywnościowe (zestawy obiadowe, puszki, czekolady, syropy, chleb chrupki)
ubiór, osprzęt rowerowy, części rowerowe, rowery
koszty paliwa, koszty noclegów, ubezpieczenie, leki, suplementy diety.

Z góry bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie nasza wyprawą i okazaną pomoc.

Ks. Mariusz Ambroziewicz
Ps. Jeżeli będziecie chcieli nas wesprzeć wpłatą na konto KKKSu koniecznie dopiszcie „darowizna
na cele statutowe”

