Rok Turystyki Rowerowej ‘2012 w Konińskiem rozpoczęty!
Prawie w "Samo południe", bo o godz. 11 w uświęconym przez cyklistów miejscu
"Pod Kuniem" stawiło się "Siedmiu wspaniałych" (Leszek, Leszek, Robert, Rafał,
Andrzej, Grzegorz i Władek), by w myśl hasła przewodniego "Mróz, śnieg czy woda
to dla nas żadna przeszkoda" rozpocząć sezon rowerowy ‘2012. A więc zaczęło się
westernowo.
Aby wesprzeć nas duchowo na miejscu zbiórki stawiła się wraz ze swoim ciklo kol.
Wanda Gruszczyńska. Ponadto, by świat dowiedział się o wiekopomnym wydarzeniu,
przybyły media w sile dwóch przesympatycznych Pań reprezentujących "Radio
Planeta" i "Głos Wielkopolski". Celem osłodzenia czekających nas trudów wyprawy
został skonsumowany czekoladowy zestaw rowerowy, ufundowany przez Stasia (wnuka Władka). Rok 2012 jest
szczególny, albowiem w PTTK ogłoszono go Rokiem Turystyki Rowerowej. Uczestnicy i dziennikarze otrzymali list
Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, wystosowany w tej sprawie. Do udziału w I Ogólnopolskim Rajdzie Rowerowym
"Słupa Konińskiego" 27-29 kwietnia szczególnie gorąco zachęcał Rafał Wawrzyniak. Wśród 7 wspaniałych
nieprzemakalnych był trzon ekipy organizującej tenże rajd, zapowiadający się na epokowe wydarzenie w 860-letniej
historii Słupa Konińskiego i umieszczonej na nim wierszowanej łacińskiej Inskrypcji Konińskiej.
Po rodzinnej fotografii z "Kuniem" ruszyliśmy zwartą grupą poprzez Bulwary Nadwarciańskie, drogi i bezdroża miasta
i powiatu do Puszczy Bieniszewskiej, gdzie dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Konin spotkaliśmy się przy ognisku z
pracownikami tejże firmy, by snuć długie ciekawe opowieści turystyczne i posilić się pieczystym. Z łezką w oku trzeba
było opuścić gościnnych gospodarzy i wrócić do domowych pieleszy, gdzie jest sucho i ciepło (co nie jest naturalnym
środowiskiem cyklisty). „Super przejażdżka (w moim wykonaniu pierwsza w tym roku) i klimat przy ognisku też fajny” powiedział Leszek Staszak, nieustraszony z Brzeźna.
Na kolejne wydarzenie w ferie zimowe zapraszamy w niedzielę 26 lutego. Przewidziany jest spacer szlakiem pieszym
(lub rowerowym) wzdłuż jeziora Gosławskiego do Muzeum Okręgowego. W czwartek 23 lutego w siedzibie PTTK przy ul.
Kolejowej 11 pokaz zimowych fotografii. Szczegóły http://www.facebook.com/klub.konin lub http://konin.pttk.pl.
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Rowerowe czekoladki wzmocniły siły.

Jakie tarcie jest między oponą a śniegiem?

Nieprzemakalni z pracownikami Nadleśnictwa Konin
przy Ośrodku Edukacji Leśnej w Bieniszewie.

