Spotkanie z Oddziiałem PTT
TK Turek * 8 kwietnia 2017
W dniu 8 kwiettnia 2017 na zaproszenie
e Oddziału PT
TTK w Turku
u do Słodkow
wa
udała się delegacjja CIKLO PT
TTK Konin, aby wziąć udzział w "XXVI Spotkaniu
Integrracyjnym" i nawiązać bliższe kontaktyy z kierownicctwem noweg
go Oddziału.
W planie było też omówienie sprawy
s
wspó
ólnej organiza
acji kolejnej edycji
e
"Rajdu
u
Burszztynowego". Oddział
O
PTT
TK w Turku powstał kilka lat temu zup
pełnie nie
nawią
ązując do trad
dycji dwóch oddziałów
o
PT
TTK, istnieją
ących w tym mieście do la
at
90. XX
X wieku. Prezesem zosta
ał kol. Dariussz Grajkowskki z Wrześni. Skupieni
wokółł niego młodzzi ludzie zdobyli już sporo
o uprawnień kadry PTTK
K, a ich
entuzjjazm budzi podziw
p
mieszzkańców.
- Spotkaliśmy
S
s z bardzo miłym przyję
się
ęciem zarówn
no ze strony
y koleżanek i
kolegó
ów bratniej organizacji,
o
ja
ak również dyrekcji
d
Gimn
nazjum – pow
wiedział
Władyysław Wojtule
ewicz. - Zosttały ustalone
e kto i w jakim
m zakresie za
ajmie się
Rajde
em Bursztyno
owym, a zara
azem obiecaliśmy, że wsspółpraca pom
między
naszyymi Oddziałami nabierze rozmachu i wspólnie
w
pocchylimy się nad
n
propagowaniem id
dei turystyki.
Tutaj ukłon w stronę
s
Kierow
wnictwa naszzego konińskkiego Oddzia
ału. Skromni
cykliścci mogli tylko
o obiecać wsspółpracę, ale
e najlepiej ja
ak Prezes z Prezesem
P
powie
edzą sakrame
entalne TAK
K. Gdy już wsszystko zosta
ało ustalone i zjedzono
około tony ciasta, czas było wrracać do dom
mu. Zgodnie z naszymi standardami
s
odwie
edziliśmy co ciekawsze
c
m
miejsca
na tra
asie. Na liczn
niku wybiło niemal 77 km.

wie Imiełków
W leśnictw

Ruiny zam
mku i kościół w Wyszynie

Przed gimnazjum
g
w Słodkowie stoją od
o lewej: Władyssław I CIKLO, Eugeniusz
E
Kwiattkowski, Henrykk
Aniszew
wski, Krzysztof Kita, Władysław
w Krzyżaniak, Ja
arosław Wertlew
wski, Dorota Szkudelska, Lesze
ek
Ruminkkiewicz, Sławom
mir Szkudelski i Dariusz Grajkow
wski (w jasnej koszuli)
k
w otoczeniu dyrekcji.
Tekst: W.
W Wojtulewicz.. Fot. M. Jacuszzczak, W. Wojtu
ulewicz

