WALNE ZEBRAN
NIE KLUB
BU TURYSTYCZNEG
GO PTTK W KONINIE * 9 marc
ca 2017

Przed zzebraniem na plac Wolności prrzyjechali:
Danuta
a Przygoda, Sław
womir Szkudelsski, Mirek
Sosińskki, Jerzy Sosińsk
ki, Wanda Gruszcczyńska,
Leszekk Ruminkiewicz, Władek Puszczzyk,
Wacław
w Zając, Henryk
k Aniszewski i Dorota
D
Szkude
elska. Zdjęcie wykonał
w
sam Ryyszard Plato
(w kape
eluszu).

W prezydium wa
alnego Ewa Mira
M Olszak, Ba
arbara Krysiakk i Zbyszek Sz
zczypkowski. Prezes Piotr P
Pęcherski zdajje sprawozdan
nie.
Zgodnie z regulamin
nem Klubu Turystycznego
PTTK w Koninie wallne zebrania wszystkich
w
członkków odbywają się co pół rokku. Zebrania są
ą
okazją
ą do integracji, wzajemnego poznania
i ugrun
ntowania wiedzy o Klubie.
Wiossenną edycję zebrania ogólne
ego prowadził
wiceprrezes Zbigniew
w Szczypkowsski w asyście
koleżan
nek Ewy Olsza
ak, Barbary Kryysiak i Wandy
Gruszcczyńskiej. Spra
awozdanie z prrac zarządu
odczyttał prezes Piottr Pęcherski. Wnikliwe
W
opiniie o
pracy zarządu
z
i dzia
ałalności klubu
u wyraziła kom
misja
rewizyjjna, protokół od
dczytała Joann
na Chrzanowskka.
Przed obrradami zaległy torrt z Kościelca dla CIKLO.
C
Wszysstkie głowy zw
wrócone na Ma
arka F.
Waln
ne Zebranie przyjęło
p
w poczzet członków
Klubu kolegów: Krzyysztofa Ostrow
wskiego, Barto
osza
wskiego i Markka Funka. Tym
m samym liczb
ba
Ostrow
członkków Klubu pow
większyła się do
d 77 osób.
Niema
al połowa z nicch (35) realizujje swoje pasje
ew
ramach Sekcji Turysstyki Rowerow
wej CIKLO. Mn
niej
ajakowa. Prezzes
liczne są sekcje krajjoznawcza i ka
Piotr Pęcherski
P
zrea
alizował uchwa
ałę zarządu
o wyró
óżnieniu kol. Władysława
W
W
Wojtulewicza
za aktyywność i poczzynania na rze
ecz Klubu.
Kol. Basia Krysia
ak zreferowała
a uchwałę
du klubu z 15 grudnia
g
2016 r. w sprawie
zarząd
zmianyy składek klub
bowych. Zarzą
ąd uważa, że
Odpowiedzialne zada
anie miała Majjka
Władekk Wojtulewicz otrzymał
o
na rokk 2017
wspóln
ne potrzeby klubu wymagają
ą wsparcia
Gruszczzyńska. Bufet jest ważny!
kalendarz wydany prrzez NID Pozn
nań.
finanso
owego. Walne
e zebranie przzychyliło się do
o
tego wniosku
w
i uchw
waliło nową skłładkę od 9 ma
arca
3
2017 roku
r
godz. 1930
. Podstawow
wa składka
klubow
wa wynosi 18 zł,
z a ulgowa 12 zł rocznie.
Składkka klubowa jesst w całości prrzeznaczona na
n
potrzeby Klubu.
Dele
egaci wybrani w 2015 roku podjęli
p
się
reprezentować Klub
b również podcczas kolejnego
o
u Oddziału, zaplanowanego na 19 kwietnia.
zjazdu
jak można
Pio
otr Pęcherski poinformował,
p
skorzyystać z rabatów
w, które firma Regatta oferu
uje
członkkom PTTK. Wa
anda pokazała
a Kartę Piasta
a,
dostęp
pną w CIT, jakko że Konin zo
ostał niedawno
o
Kol. Krzzysztof Ostrow
wski szybko uzzyskał Nasi de
elegaci na Zjaz
zd Oddziału: Zb
byszek
włączo
ony do klastra Szlak Piastow
wski. Maria
poparcie
e całego gremium i został przzyjęty Szczyp
pkowski, Piotrr Pęcherski, Mira
M
Brzoskka poleciła Ma
ajówkę w Biczu
u, a Marek
niemal jednogłośnie. Tak przekonu
ująco Ewa O
Olszak, Jerzy Sosiński
S
i Miro
osław
Chlebicki imieniny Zofii
Z
Urbanowsskiej w maju w
awił nieobecne
ego syna Barttosza, Sosińsski, Leszek Rum
przedsta
minkiewicz, Wiesław
ewku. Prezes zachęcił do głosowania
g
na
Kowale
że tenże
e też został włłączony w pocczet
Muzykkiewicz oraz Andrzej
A
Przybyylski
projektty obywatelskiie zgłoszone przez
p
Marka
członków
w Klubu.
(na zdjjęciu brak Wie
eśka i Andrzejja).
Chlebickiego i innycch członków PT
TTK. Zbyszekk
podzię
ękował wszystkim, życzył po
owodzenia now
wym Z przycczyn od nas nieezależnych zebrranie odbyło się bez rzutnika. Uporządkowanie
U
em sali
i dotycchczasowym członkom
c
Klub
bu, owocnych
zajęli się
s Majka Grusz
zczyńska, Basia Krysiak, Maria Brzoska i Zbyszek Szczypkow
wski,
obrad delegatom na
a Zjazd i zamkknął posiedzen
nie.
który zdał klucz do hostelu.
Oprac., fot. W. Gruszczyń
ńska

