Spotkanie STR CIKLO KT PTTK w Koninie * 17 października 2011 godz. 18
W dniu 17.10.2011 r. w głównej siedzibie Oddziału PTTK w Koninie stawiło
się 18 wiernych czekistów, sorry, cyklistów spod znaku CIKLO. Głównym
powodem było przyjęcie ramowego programu działania na rok 2012 oraz
przymiarka do naszego sztandarowego rajdu, czyli I Ogólnopolskiego Rajdu
Słupa Konińskiego (ewentualne zmiany w nazewnictwie są jeszcze do
przyjęcia).
Jeżeli chodzi o bliższe ustalenia co do przyszłorocznych imprez, to w
następnym komunikacie pozwolę sobie tylko na krótki komentarz o tym co się
działo dla tych, co nie mogli zaszczycić nas swoją obecnością. A teraz króciutko.
- Władek Puszczyk przedstawił propozycje rajdów tzw. "zagranicznych" czyli
w naszym pięknym kraju, poza Koninem.
- Andrzej Skrzypiński propozycje wypadów rowerowych organizowanych
przez KTSR "Sport Club Konin".
- Joanna Kucal zaprosiła na przyszłoroczny kwietniowy rajd organizowany
przez SP nr 11.
- Tomek Pałasz "Cr@zy Bike" - dwie propozycje rajdów.
- Oczywiście uwzględniliśmy cykliczne rajdy PTTK w Koninie, czyli
"Chatkowy" i "Bursztynowy".
- Biorąc pod uwagę fakt, iż kierownictwo Oddziału PTTK w Koninie
przychylnie odniosło się do zorganizowania nowego rajdu wyłoniono grupę
inicjatywną, która przygotuje niezwłoczne plan działania, kosztorysy etc.
- Postanowiono, aby co niektóre wypady rowerowe tegoroczne stały się
cykliczne; i tak "Noc pod gwiazdami", "Śladami Zofii Urbanowskiej", "Rajd
Cysterski".
- Piotrek Pęcherski propozycja rajdu "Śladami czegokolwiek się da".
- Propozycja Tomka (nie do odrzucenia) - styczniowa galowa impreza
taneczna połączona z podsumowaniem minionego roku.
Cóż jeszcze się działo?
Nasz nadworny kronikarz, nieoceniona Joasia Chrzanowska, dała nam
pooglądać świetnie prowadzoną kronikę CIKLO.
Rafał Wawrzyniak przedstawił propozycję logo CIKLO.
Wszyscy członkowie CIKLO dostaną namiary na cały skład naszego
zespołu w celu lepszej komunikacji i organizacji np. spontanicznych
wypadów.
Zebranie zakończono uroczystym przekazaniem przez Tomka na ręce
Andrzeja Piaseckiego (reprezentującego kierownictwo Oddziału)
kolejnego naszego trofeum za rajd do Tuliszkowa.
Jak już wcześniej rzekłem bliższe informacje o terminach rajdów w
następnym komunikacie.
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