SOLNI CYKLIŚCI w PTTK * 6 lutego 2014
Mam nadzieję, że czwartek 6 lutego 2014 na zawsze zapisze się w annałach Kłodawskiego Klubu Solnych Cyklistów,
oczywiście z miasta soli, czyli Kłodawy. Powodem tego jest podjęcie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu decyzji o
przyłączeniu Klubu Rowerowego Solnych Cyklistów do Oddziału PTTK w Koninie. Tym poczynaniom bacznie przyglądali
się, a jednocześnie udzielali wszelkich rad cykliści z grodu Kunia: Władysław Puszczyk i Władysław Ciklo I.
Spotkanie odbyło się, jak to wśród braci ciklowej przystało, w miłej i serdecznej atmosferze. Oprócz spraw proceduralnych
wiele miejsca poświęcono na tzw. długie Polaków rozmowy, dotyczące wypraw rowerowych. Trzeba przyznać, że nasi
koledzy mają czym się pochwalić.
Dużym wzięciem i oglądalnością cieszyły się nasze kroniki CIKLO, do których gościnni gospodarze dołożyli stosowne
wpisy. Mała ciekawostka: decyzja o oddaniu się pod skrzydła Oddziału PTTK w Koninie została podjęta jednomyślnie.
W sobotę 12.04.2014 Solni Cykliści i CIKLO organizują wspólny rajd do Chełmna nad Nerem i na pewno nie będzie to
ostatnia wspólna eskapada.
Władysław Ciklo I
* * * A to relacja Solnych Cyklistów. * * *
6.II.2014 - Nadzwyczajne Zebranie Członków Klubu.
W Bibliotece Publicznej w Kłodawie spotkało się 22 Członków naszego Klubu z terenu 3 gmin: Kłodawa, Przedecz i
Chodów. Z Konina przyjechał kol. Władysław Wojtulewicz - Szef STR CIKLO, a z Osieka k/Koła dojechał także kol.
Władysław Puszczyk - przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Koninie. W ciągu 1,5 godziny
zrealizowaliśmy następujący program spotkania:
1) Zwycięscy I Mistrzostw SOLNYCH CYKLISTÓW w strzelectwie sportowym otrzymali Dyplomy: Jan Rybacki - Mistrz
„Sokole Oko” (98 pkt/100), Andrzej Karolak - I VceMistrz (88 pkt) i Piotr Karolak - II VceMistrz (86 pkt).
2) Kol. Wojtulewicz z Konina przedstawił zasady funkcjonowania STR CIKLO w Koninie. Mogliśmy obejrzeć „Kronikę”
prowadzoną przez Niego od 2011 roku oraz poznać wiele praktycznych informacji nt. organizacji rajdów, wycieczek i
spotkań oraz form pozyskiwania sponsorów, a także zalet bycia cyklistą w ramach PTTK (ubezpieczenia, zniżki, etc.)
3) Kol. Puszczyk z kolei przedstawił zasady funkcjonowania PTTK w skali Kraju i regionu od strony formalno-prawnej oraz
zasady tworzenia Klubu na prawach Koła PTTK, gdyż taką formą organizacyjna jesteśmy zainteresowani.
4) Wywiązała się dyskusja. Myśmy pytali, a nasi Goście odpowiadali. Swoją chęć wstąpienia do PTTK wyraziliśmy
poprzez przegłosowany wniosek w tej sprawie. Gorzej było w kwestii wyłonienia grupy osób do prac organizacyjnych i
formalnego prowadzenia Klubu. Postanowiliśmy nie podejmować wiążących decyzji, a kilka głosowań w trybie wyborczym
przeprowadzić dopiero 20.II. Rozprowadzono wiele „Deklaracji wstąpienia do PTTK”.
5) Zostały omówione sprawy bieżące Klubu, m.in.: funkcjonowanie naszej strony internetowej, propozycja współpracy od
powstającego Stowarzyszenia „Kutno na siodełku”, propozycja utworzenia grupy MOBILNYCH-AKTYWNYCH SENIORÓW
WOLONTARIUSZY (w bazie LGD „SOLNA DOLINA”) i inne. Kol. Włodek przedstawił prezentację działalności naszego
Klubu i najważniejsze planowane imprezy: Majowa Sztafeta Flagi oraz Rajd Kłodawa-Drezno-Kłodawa podczas Sesji
Rady Powiatu 27.II.w Kole. Nasi Goście na zakończenie Spotkania dzielili się wrażeniami z ciekawszych imprez
organizowanych przez PTTK O/Konin: Rajd Słupa Konińskiego, Wycieczka na Ukrainę i Krym, etc.
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