Spotkanie w redakcji LM * 24 kwietnia 2018 r.
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23 kwietnia o godzinie 14 Władysław Wojtulewicz, wiceprezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie i zarazem
00
koordynator Sekcji Turystyki Rowerowej CIKLO, powiadomił smsami o zaplanowanym na 24 kwietnia o godzinie 17
spotkaniu z redaktor naczelną portalu LM.pl Anną Pilarską. „Spotykamy się pod Kuniem w strojach błękitnych. Wskazany
rower, ale niekoniecznie” - dodał.
Parę fotek ze spotkania STR CIKLO PTTK z redaktor naczelną LM.pl Anną Pilarską nadesłał Paweł Hejman. Aparat
fotograficzny Władka miał niespodziewaną przygodę.
A oto rezultat spotkania na stronie lm.pl.
https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/115114/niebiescy_przygotowuja_sie_na_rajd_z_konina_do_konina_przez_konin

Niebiescy przygotowują się na rajd z Konina do Konina przez Konin
Dodano: 28.04.2018 15:15

Popularnie zwani „Niebieskimi”, ze względu na strój, formalnie Sekcja Turystyki Rowerowej CIKLO
PTTK. Wkrótce wyruszą z Konina przez Konin do Konina.
To nazwa rajdu rowerowego, który został wpisany w obchody tegorocznych Dni Konina, już w czerwcu.
Popularnie zwani „Niebieskimi”, ze względu na strój, formalnie sekcja turystyki rowerowej PTTK Ciklo. W
esperanto ciklo znaczy rower, a więc wszystko jasne. - W niebieskim nam ładnie – mówi Władysław
Wojtulewicz, szef „Niebieskich”. Są widoczni na rowerach w Koninie, okolicach i na dalszych szlakach. Interesuje nas turystyka rowerowa przez duże „T” i tego będziemy się trzymać.
Grupa liczy formalnie 45 uczestników, aktywnych jest 30, bardzo aktywnych 20. Działają od ośmiu lat. - Na
zorganizowane wyjazdy np. Kaliską Setkę jedzie 30 plus, więc wracamy z pucharem dla najliczniejszej drużyny
– mówi W. Wojtulewicz. - W ubiegłym roku zrobiliśmy ok 60 różnych rajdów, niektóre zorganizowaliśmy, w
niektórych byliśmy uczestnikami. Zawsze poznajemy nowe tereny i atrakcje turystyczne bo jedziemy tam po coś.
Organizujemy także rajdy dla dzieci, młodzieży, szkół. Sezon rowerowy trwa dla nas od stycznia do grudnia,
więc mamy co robić.
Niebiescy, także z logiem LM.pl na rowerowy wyposażeniu, są widziany na miejskich imprezach, festynach,
obchodach rocznic. Wszystkie wyjazdy skrupulatnie odnotowują w „niebieskiej” kronice. Tam można
prześledzić ile tysięcy kilometrów już zrobili. - Zawsze jesteśmy też w Centrum Organizacji Pozarządowych
przy przekazywaniu trójkołowych rowerków dla niepełnosprawnych, pomagamy przygotować je do
wykorzystania przez te osoby – mówi. W. Wojtulewicz.
Plany na najbliższe miesiące jak zwykle ambitne. Między innymi rajd bursztynowy po Wielkopolsce
Wschodniej, zlot rowerowy w Żychlinie, a w czerwcu z Konina do Konina przez Konin. - To się urodziło w
minionym roku na spotkaniu z prezydentem Konina. Rzuciliśmy to hasło, spodobało się i dostaliśmy
„zatwierdzam definitywnie” od prezydenta - zdradza kulisy W. Wojtulewicz. - Rajd, który połączy
wielkopolskie miejscowości o tej samej nazwie został wpisany w obchody Dni Konina. Poza naszym miastem, w
Wielkopolsce to są sołectwa w powiecie nowotomyski i powiecie szamotulskim. Wyjeżdżamy 15 czerwca br.
rano, mamy 170 km do przejechania, a tam spotkanie z sołtysami, władzami samorządowymi i integracja.
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