Podsumowanie Roku Turystyki Rowerowej PTTK * Warszawa: 16-11-2012 *
Łubu-dubu, łubu-dubu niech nam żyje Prezes naszego klubu, niech żyje nam! - to śpiewamy my cykliści ziemi
konińskiej na cześć Prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego i całego ZG PTTK za trwające cały rok święto rowerów.
Wydarzenie jakich mało, bo podsumowywało wyjątkowy rok w PTTK, toteż spotkać tam można było creme de la
creme środowiska rowerowego. Zjechali z całego kraju, a z bardziej zaprzyjaźnionych nam grup wymienić można
brać z Grupy Turystyki Rowerowej „Wrześnianie”, Klubu Turystyki Rowerowej „BeneqTeam”, czy Konińskiego
Towarzystwa Sportów Rekreacyjnych „Sport Club Konin”.
Co właściwie było takiego szczególnego, że zjechali się fani dwóch kółek z całego kraju (nawet ze stolycy! ;-) )?
Otóż nagrody, wyróżnienia i certyfikaty! Za co? Już podajemy w skrócie: nagrody i wyróżnienia w konkursie
„Rowerzysta na szlaku” otrzymało 13 pasjonatów fotografii, 14 młodych artystów-plastyków otrzymało nagrody i
wyróżnienia w konkursie „Moja rodzina na rowerowym szlaku”, zaś aż do 39 z najaktywniejszych środowisk
rowerowych trafiły wyróżnienia za udział w akcji „Bezpiecznie na rowerze”. Najważniejszy zaś konkurs dotyczył gmin
miejskich i wiejskich, ale tylko tych przyjaznych rowerzystom.
Jaki był w tym udział konińskiego oddziału PTTK, a w nim Sekcji
Turystyki Rowerowej CIKLO Klubu Turystycznego PTTK Konin? Otóż
nasi mili, CIKLO wzięło aktywny udział w kilku konkursach zarówno jako
uczestnik, jak i wspierający organizatora (o czym dalej).
W roku 2012 CIKLO podjęło działania w trzech projektach Zarządu
Głównego PTTK:
− Ogólnopolskiej Akcji „Bezpiecznie na rowerze” - w jej ramach
współorganizowaliśmy szkolenie dla rowerzystów, które odbyło się
15.03.2012 w WORD Konin i rozdawaliśmy odblaskowe akcesoria
rowerowe w czasie organizowanych wydarzeń (głównie 33. Rajdu
dla dzieci w dniu 26.05.2012);
− promowaliśmy zdobywanie odznak rowerowych, przekazując
chętnym podczas II Rowerowej Nocy pod Gwiazdami: Noc Kupały
bezpłatne Książeczki Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Tu za
współudział w promocji KOT szczególne podziękowania należą się
Joannie Kucal z SP 11 w Koninie, która przejęła na siebie
rozpropagowanie idei wśród swoich szkolnych podopiecznych,
rozpoczynających dopiero przygodę ze zdobywaniem odznak PTTK,
− zgłosiliśmy nasze miasto do Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina
przyjazna rowerzystom”
Efektem działań było przyznanie STR CIKLO KT PTTK Konin
imiennego wyróżnienia podpisanego przez samego Prezesa prezesów
miłościwie nam panującego Lecha Drożdżyńskiego oraz koordynator
projektu Sekretarz ZG PTTK Jolantę Śledzińską, a także wyróżnienie
certyfikatem Konina jako jednego z dwóch miast w kategorii 50-100 tys.
mieszkańców. Dyplom dla konińskiego PTTK odebrali koledzy
Władysław CIKLO I Wojtulewicz koordynator sekcji oraz Piotr Pęcherski
wice prezes Klubu Turystycznego. W imieniu Miasta certyfikat „Gmina
przyjazna rowerzystom” odebrał Henryk Kuśmirek, kierownik Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego.
Podsumowanie roku w Warszawie okazało się doskonałą okazją do
odświeżenia znajomości z zaprzyjaźnionymi cyklistami z innych klubów
oraz małej autopromocji. Nie można bowiem pominąć cieszącej się
sporym zainteresowaniem zgromadzonych zapowiedzi kolejnego 29.
Bursztynowego Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce
Wschodniej. Wszyscy turyści rowerowi z wielką chęcią brali
przypominające o wydarzeniu nasze jubileuszowe kalendarzyki (w 2013
roku nasz Oddział świętuje 60. urodziny) – niektórzy brali nawet po kilka
sztuk (dla znajomych). Można więc przypuszczać, że najbliższy rajd po
konińskiej ziemi cieszyć się będzie sporą frekwencją.
Na koniec uwypuklimy również fakt, że nasz klub wzniósł w
ogólnopolskie działania PTTK coś czego nie dał programowi żaden inny
(!). Podkreślenia wymaga, że wszelkie informacje o działaniach
podejmowanych przez Zarząd Główny PTTK w ramach RTR można
przeczytać na stronach prowadzonych nota bene przez członków Klubu
Turystycznego PTTK Konin: Rafała Wawrzyniaka i Piotra Pęcherskiego, co dodatkowo podkreśla koniński wkład w
całość działań.
Sądzicie, że na podsumowaniu rowerowanie zakończyło się? Nic podobnego! - konińscy rowerzyści nadal będą
promować turystykę rowerową. Zapraszamy więc już teraz na kolejne rajdy i wycieczki rowerowe (szczegóły jak
zwykle w kalendarzu imprez na konin.pttk.pl).
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