Przygotowania do XVII Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Koninie
Po jakimś zlocie przodowników kolarskich Władysław Puszczyk przywiózł
wiadomość, że XVI Ogólnopolski Zlot Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK
odbędzie się od 11 do 13 maja 2018 z bazą w Żychlinie, a XVII Wielkopolski
Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK zaplanowano w
Koninie. Zlot Aktywu udał się wspaniale pod komendą Sławka Szkudelskiego.

Władysław Puszczyk PTKol nr 5500

W sobotę 14 lipca 2018 r. wracając ze zlotu w Kurozwękach autostradą A2
zasłabł i uderzył w barierki Władek Puszczyk. Mimo szybkiej pomocy pogotowia
lotniczego zmarł. Natomiast w nocy 7 września 2018 r. zmarł nagle Sławomir
Szkudelski. Oddział PTTK w Koninie poniósł niepowetowaną stratę. Obaj koledzy
byli aktywnymi przodownikami turystyki kolarskiej nr 5500 (Władek) i 7503
(Sławek), pełnymi zapału, koleżeńscy i lubiani, niestrudzeni w przemierzaniu tras
i zdobywaniu oznak. Dali się poznać jako świetni organizatorzy.
Po oddziałowej naradzie aktywu turystyki kolarskiej 15.11.2018 r. kol. Władysław
Wojtulewicz, koordynator STR CIKLO, podzielił zadania na rok 2019. Komandorem
XVII Zlotu został mianowany Wiesław Muzykiewicz, kierownikami tras - Mirosław
Sosiński, Eugeniusz Kwiatkowski, od konkursów: Paweł Hejman, Wanda Gruszczyńska
(również sekretarz) i Zbyszek Szczypkowski. Zaraz też Wanda sporządziła
regulamin zlotu do konsultacji z przewodniczącym R. Rurką oraz wnioski o
patronat honorowy do starosty i prezydenta Konina. Złożyła pytanie do dyrektor
Muzeum Okręgowego w Gosławicach o wieczorne zwiedzanie, otrzymując
pozytywną odpowiedź. Zarezerwowała miejsca w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Gosławicach. Przy okazji XXXV rajdu Bursztynowego
zaprojektowała przypinki, pieczątkę i naklejki.

Sławek Szkudelski PTKol nr 7503

Projekt koszulki zlotowej

Takie plakaty prowadziły do bazy

Pieczątka zlotowa

Eugeniusz, Wiesiek, Mirek, Paweł przy
kompletowaniu pakietów startowych.
Informatory od CIT, koszulki, emblematy i konkursy w pakiecie!

Koledzy Wiesiek, Mirek, Eugeniusz i Paweł objechali trasę i wybrali najdogodniejszy wariant przejazdu. Wanda zamówiła catering i grochówkę na trasę, koszulki
oraz uzgodniła zwiedzanie klasztoru MSF. Koszulki od producenta odebrał
Zbyszek. Komandor uzgodnił zwiedzanie kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w

Gosławicach, wszelkie sprawy związane ze schroniskiem, przechowaniem
rowerów, przyjmowaniem uczestników, ciastem na spotkania wieczorne i
drożdżówkami na trasę. Wraz z kolegami z Gosławic przygotowali pakiety startowe dla uczestników i oznakowali trasę do bazy zlotu. Poproszono wiceprezesa
Oddziału PTTK w Koninie Piotra Pęcherskiego o otwarcie Zlotu, a wiceprezes
Beatę Kozikowską o zamknięcie. Wszystkie pakiety, banery, gitarę i przybory
Wiesław przewiózł do Gosławic. Wiesiek podjął się też towarzyszyd uczestnikom
na trasie własnym samochodem, przewożąc drożdżówki i stanowiąc zaplecze na
wszelki wypadek. Kol. Dorota Szkudelska, przewodnicząca Oddziałowej Komisji
Turystyki Kolarskiej w Koninie, przygotowała zestaw przebojów tanecznych i poprowadziła sobotni wieczorek integracyjny.
Konioskich rowerzystów zmobilizował do udziału w Zlocie koordynator STR CIKLO
Władysław Wojtulewicz. Na Zlot zgłosiło się 60 osób, w tym 40 przodowników, w
tym 19 osób z Konina, w tym 8 przodowników z konioskiego Oddziału PTTK. To
wspaniały wynik!
(WG)

