W spotkaniu z Prezydentem Józefem Nowickim uczestniczyli: Władysław Krzyżaniak, Włodzimierz Flakowski,
Krzysztof Kita, Bogdan Rachuba, Dorota (autorka stroika) i Sławomir Szkudelscy, Paweł Hejman, Władysław Wojtulewicz,
Jarosław Wertlewski, Krzysztof Jóźwik i Wiesław Muzykiewicz.

Spotkanie CIKLO PTTK z Prezydentem Miasta Konina 13 grudnia 2017
W dniu 13 grudnia 2017 roku delegacja STR
CIKLO PTTK Konin korzystając z wcześniejszego
zaproszenia udała się do Urzędu Miasta Konina na
spotkanie z Prezydentem Józefem Nowickim.
- Jak to w okresie przedświątecznym bywa,
zaczęliśmy od przełamania się opłatkiem i
życzeniami, ponadto wręczyliśmy naszemu
gospodarzowi akt nadania honorowego
członkostwa CIKLO oraz przekazaliśmy
własnoręcznie wykonany przez Dorotę świąteczno
Rowerowy stroik w kolorze błękitnym wg
- rowerowy stroik. Z kolei prezydent obdarował
własnego projektu wykonany przez Dorotę.
każdego z delegatów kalendarzem na
nadchodzący rok z osobistą imienną dedykacją –
powiedział kol. Władysław Wojtulewicz.
Spotkanie przebiegało w tak miłej atmosferze,
że z zaplanowanych 30 minut przedłużyło się do
1,5 godziny. Z ważniejszych ustaleń to Pan
Prezydent obejmie patronat nad Ogólnopolskim
Zlotem Aktywu Turystyki Kolarskiej (reaktywacja
Słupa Konińskiego) w terminie 11 - 13 maja 2018 r.
i rajdem "Z Konina do Konina przez Konin" w
dniach 15 - 17 czerwca 2018 r.
Moment wręczenia aktu nadania tytułu
członka honorowego CIKLO PTTK Konin
Oprócz tematów turystycznych dostaliśmy
prezydentowi Józefowi Nowickiemu
wyczerpujące odpowiedzi na sprawy związane z
naszym grodem między innymi: przeprawa w
remoncie, geotermia, demografia, komunikacja
miejska, w tym ścieżki rowerowe i rower miejski itd.
– dodał Władysław.
PS. Poinformowałem Prezydenta, że nasz
Sławek w tym roku przejechał rowerem 15 tysięcy
km, a na to nasz gospodarz, że jego roczny
dystans na rowerze wyniósł 18300 kilometrów. Jak
to się mówi „kopary” nam opadły, a Sławek na rok
2018 ma nowe wyzwanie.
Tekst: Władysław Wojtulewicz. Zdjęcia: Zbigniew
Szczypkowski, Władysław Wojtulewicz

Podpisywanie kalendarzy na 2018 rok

Podpisany kalendarz otrzymuje
kol. Wiesław Muzykiewicz

Wspólnych tematów nie brakowało.
Najnowocześniejsze środki komunikacji
przydały się do omówienia propozycji
przedsięwzięć w przyszłym roku.

