DYNGUS NA AUTOSTRADZIE A2 *** 17 kwietnia 2006
W lany poniedziałek 17 kwietnia 2006 grupa rowerzystów przyjechała
pod wieżę ciśnień w Koninie. Pod egidą Klubu Turystycznego PTTK w
Koninie zamierzali przejechać trasę A2 w budowie na odcinku Modła węzeł Koło. Firmy budujące autostradę wyraziły zgodę na bezpłatny
przejazd rowerzystów przez teren budowy.
KM 267 Na start do Modły przyjechał reporter TV Poznań Waldemar
Domski. Tradycję śmigusa - dyngusa podtrzymał Marcin Rusin podczas
sprawdzania dętki w meandrach rzeki Powy. W wiosennych promieniach
słońca doświadczeni sprzętowcy z Wrześni sprawdzili rowery. Po rozmowie z pracownikiem firmy ochroniarskiej o zalewie na Powie przystąpiono do forsowania mostu MA-79. Przeszkodę pokonano dzięki sprytowi
i pomocy silniejszych kolegów. Reporter towarzyszył grupie do węzła
Żdżary. Nakręcony materiał został wyemitowany w 30 sekundowej
migawce w TELESKOPIE TV Poznań o godzinie 21:45.
Przy wiadukcie WE-151A Tomek częstował kolorowymi jajami.
Ekipa w składzie: Jola, Ryszard, Maciej, Zenek (Września), Stefan
(Środa Wlkp.), Wiktor (Mińsk Białoruś), Piotr, Marek, Hubert, Emilia,
Tomek, Marcin, Beata, Joanna i Wanda (Konin) wykonała pamiątkowe
zdjęcia opodal miejsca, gdzie zimą paliliśmy ognisko. Kolejne
niedokończone wiadukty przechodziliśmy na pieszo. Motocykliści z
Konina też ruszyli na podbój autostrady. Spotkaliśmy ich na moście
MA-155 na Topcu. Pracownicy firmy ochroniarskiej bardzo mile witali
nas na swoich posterunkach. Wzgórza koło Nowych Dąbrowic
zdobyliśmy bez wysiłku, gdyż zachodni wiatr stale nam pomagał. Z
wiaduktu WA-160 we wsi Leszcze zaobserwowaliśmy dwie góry
żółtego piasku. Największe wrażenie wywarł wiadukt WD-161 na
drodze Kościelec – Turek. Przed nim wykonaliśmy pożegnalne zdjęcie
międzynarodowej ekipy. Na pożegnanie Jola Panster rozczęstowała
wielkanocną babę. Siedem osób pojechało przez Kościelec do Konina,
dokąd dotarli o 18:15. Stefan wrócił na rowerze do Środy Wlkp.
KM 282 Pozostała ósemka udała się autostradą dalej na wschód.
Węzeł Koło w Daniszewie sygnalizował podparty rusztowaniami
wiadukt WD-164. Bardzo ładna była kładka dla pieszych KP168B
między MOP III Police a MOP II Łęka. Zjazd z autostrady nastąpił przy
wiadukcie WD-170 w miejscowości Janów KM 289. Autostradą
przejechaliśmy 22 kilometry. W miejscowości Ruszków I zboczyliśmy
na miejsce dawnego dworu, który został przeniesiony do muzeum w
Koninie – Gosławicach. Po drodze do Koła przejechaliśmy rzekę
Kiełbaskę i drugi raz Wartę. Do Konina wróciliśmy pociągiem o 16:30.
Rowery pokonały 52 km, głównie z wiatrem.
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