Spotkanie grupy inicjatywnej GRAND PRIX dla ZDROWIA * Łęczyca 11-12-2012
Na zaproszenie grupy inicjatywnej międzyregionalnego przedsięwzięcia turystycznego GRAND PRIX dla ZDROWIA do
Łęczycy jako przedstawiciel Oddziału PTTK w Koninie udał się Prezes Klubu Turystycznego kol. Zbyszek Szczypkowski.
Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łęczycy z udziałem przedstawiciela starostwa, jak i miasta. Należy
tutaj podkreślić, że wszelkie wydarzenia związane z turystyką nie mogą się odbyć bez naszej konińskiej organizacji.
Z relacji Zbyszka wynika, że cel jest jak najbardziej słuszny i może to doprowadzić do wymiany i współudziału w
imprezach mających na celu propagowanie turystyki nie tylko w naszym regionie, ale też w ościennych. Tym bardziej, że
w spotkaniu uczestniczyli:
- Włodzimierz Kowalczyk i Adam Maćkowiak z Kłodawskiego Klubu Solnych Cyklistów (inicjatorzy),
- Bogdan Stasiak, Czesław Oleszkiewicz i Mariusz Skurzyński ze Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej
„Przystań” w Kole,
-Jacek Ziółkowski UM w Łęczycy, LOT Centralny Łuk Turystyczny,
- Andrzej Owczarek i Janusz Jankowski ze Starostwa w Łęczycy.
My na swoim terenie możemy zaproponować (do wspólnego udziału) dwie imprezy tj. "w eterze i na rowerze" oraz rajd
rowerowo - kajakowy organizowany przez LOT Marinę przy udziale PTTK (jeżeli dojdzie do skutku, wystąpiono o
dofinansowanie) – to moja sugestia.
Przed organizatorami jest jeszcze wiele do zrobienia, ale bądźmy dobrej myśli i owoce tego spotkania będą do zebrania
od roku 2013 z pożytkiem dla nas wszystkich.
Z turystycznym pozdrowieniem - Władysław Ciklo I
Ciekawe są spostrzeżenia inicjatorów przedsięwzięcia - Kłodawskiego Klubu Solnych Cyklistów:
Mimo nieobecności przedstawicieli Kutna, Ozorkowa i Uniejowa uzyskaliśmy potwierdzenia telefoniczne dot. udziału tych
miejscowości (prawdopodobnie dołączy także Piątek i Przedecz) we współorganizacji przedsięwzięcia, obejmującego
duży teren sąsiadujących województw: wielkopolskiego i łódzkiego.
Nasza inicjatywa objęcia wspólną nazwą GP dla Zdrowia (spodobało się przygotowane przez nas logo dla tego projektu)
spotkała się z dużym zainteresowaniem i po krótkiej dyskusji postanowiono, że:
1) koordynacją działań promocyjnych zajmie się Centralny Łuk Turystyczny, do którego należy zgłosić po 2-3 imprezy z
podaniem dokładnych dat ich przeprowadzenia oraz krótkiego opisu programów;
2) następne spotkanie organizacyjne – już także z udziałem reprezentantów Urzędów Marszałkowskich – powinno odbyć
się w styczniu w Uniejowie;
3) postanowiono, że inauguracja GRAND PRIX odbędzie się w Kłodawie i Przedczu – 2 maja Majowa Sztafeta Solna, a
finał w Kłodawie i Kole – 31 sierpnia Rodzinna Sztafeta Solna (w porozumieniu z Kopalnią Soli KŁODAWA) podczas
Krajowego ŚWIĘTA SOLI.
Z powyższego wynika, że Kłodawa ma dużą szansę zaistnienia w naszym Kraju jako miejsce, gdzie warto przyjeżdżać
aby uprawiać sportową profilaktykę zdrowotną.
Opracował – Włodzimierz Kowalczyk
http://solnicyklisci.republika.pl/aktualnosci.htm
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Fot. Zbyszek Szczypkowski, Włodzimierz Kowalczyk
PS. Czy „starostwo powiatowe” to nie jest „masło maślane”? Czy istnieje inne starostwo niż powiatowe? WG

