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Uczestnicy rajdu przy Słupie Konińskim
Ten rajd to była bomba, a kto z nami nie jechał ten trąba! Tak chyba najkrócej można opisać spotkanie
rowerzystów na ziemi konińskiej. Trzy dni wspólnych emocji i sobotnia trasa po urokliwych i mało znanych
miejscach Konina i okolic scaliły środowisko turystów rowerowych, a było ich naprawdę wielu.
Pierwszego dnia w bazie rajdu w Pensjonacie LEW pana Włodzimierza Pawlaka spotkało się ponad 100 osób z Konina,
Płocka, Szczecina, Łodzi, Kalisza, Kiekrza, Stalowej Woli, Włoszakowic, Wągrowca i Bydgoszczy. Najmłodszymi
uczestniczkami wśród nich były Izabela Pęcherska (4,5 roku) oraz Maja Wawrzyniak (5,5 roku), najstarszym Stanisław
Ryst z Płocka (79 lat). W sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym powitał ich
uroczyście, otwierając pierwszy taki rajd komandor, Rafał Wawrzyniak wraz z zastępcami Władysławem Wojtulewiczem i
Andrzejem Skrzypińskim, dyrektor szkoły panią Ewą Szabelską oraz Prezydentem Miasta Konina panem Józefem
Nowickim. Jak tradycja nakazuje gości na naszej ziemi przywitano chlebem i solą. Pięknie wykonany na tą okazję bochen
przygotowały panie z piekarni GS Samopomoc Chłopska. W czasie pierwszego wieczoru o początkach miasta i słupa
konińskiego oraz pierwszych odnotowanych w prasie rajdach rowerowych na ziemi konińskiej opowiedział Piotr
Rybczyński, zaś o swojej własnej wyprawie z Konina do Dakaru w bogatej w unikatowe zdjęcia prezentacji opowiedział
Artur Lorenc, który trzymiesięczną podróż swojego życia na odcinku 8000km odbył w 2009 roku.
Drugi dzień spotkania zajęła jego główna pozycja - przejazd na odcinku przeszło 60 km. Turystyczna gromada
wyróżniająca się białymi koszulkami z logo i mottem rajdu: „Zgrabna pupa, gładka cera, to zasługa jest rowera” podróżowała
z bazy w Licheniu Starym przez Muzeum Okręgowe w Koninie-Gosławicach, Anielew (gdzie odwiedzono legendarnego
Olbrzyma) do Konina pod pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego. Tutaj dołączyła do podróżników liczna grupa z Rodzinnych
Rajdów Rowerowych z Goliny, a także mieszkańcy Konina i okolic, wśród których znaleźli się także radni Mateusz Cieślak i
Ryszard Białkowski oraz poziomy rowerzysta Artur Graczyk. Dalszą wspólną drogę do Kościoła św. Bartłomieja zabezpieczał
patrol Policji. Po opowieściach ks. Marcina Zaworskiego o historii parafii i po posiłku w sali obrad Ratusza Miejskiego,
przygotowanym przez Kamila Strajcha z Cr@zy Bike oraz po pożegnaniu się z rowerzystami z Goliny grupa udała się do
puszczy bieniszewskiej. Tam rozdzielono się na grupę wyłącznie męską zwiedzającą klasztor Kamedułów (opowiadał o nim
Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki) i grupę mieszaną, którą z tworzonym Szlakiem Starych Dębów zapoznał
Andrzej Skrzypiński (Prezes Konińskiego Towarzystwa Sportów Rekreacyjnych Sport Club Konin). Przejazd do bazy obok
stawów hodowlanych i urokliwe tereny konińskich jezior i kanału łączącego Wartę z jeziorem Pątnowskim zakończył podróż.
Wieczorem czas turystów wypełniły konkursy krajoznawcze, z przepisów drogowych i sprawnościowe organizowane przez
WORD Konin, koleżankę Joannę Kucal ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie oraz Tomasza Pałasza z Cr@zy Bike.
Wieczoru dopełniły całonocne harce na parkiecie. Konsoletę obsługiwał Tomasz Pałasz (dj CatchUp).
Ostatniego dnia punktualnie o 900 rozpoczęło się pożegnanie zgranej już grupy. Było wręczanie nagród i podziękowania
za ugoszczenie w rodzinnej atmosferze. Pochwał i gratulacji zarówno dla uczestników, jak i organizatorów, którymi byli
przypomnijmy PTTK Oddział Konin, STR CIKLO Klubu Turystycznego PTTK Konin, Konińskie Towarzystwo Sportów
Rekreacyjnych Sport Club Konin oraz Cr@zy Bike, nie było końca. Rozstaliśmy się na ziemi konińskiej, ale mamy nadzieję
już niebawem spotkać się znów na szlaku. Z pewnością zaś zobaczymy się za rok na II Ogólnopolskim Rajdzie
Rowerowym „Słupa Konińskiego”, a do tego czasu o wspólnych przeżyciach przypominać będą pamiątki rajdowe.
Kończąc wspomnieć należy o tych, którzy aktywnie wspierali rajd. Dziękujemy tu panom Piotrowi Rybczyńskiemu
(Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Konina) i Arturowi Lorencowi za nie tylko rowerowe opowieści, Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koninie w osobach dyrektora panów Piotra Korytkowskiego (dyrektora WORD) oraz
Pawła Durkiewicza (zastępcy dyr. WORD) za przeprowadzenie konkursów sprawnościowego i z wiedzy o ruchu drogowym
wraz z ufundowaniem statuetki i nagrody rzeczowej; posłowi Tomaszowi Nowakowi, Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Starostwu Powiatowemu w Koninie i panu wicestaroście Andrzejowi Nowakowi
za osobisty udział w rajdzie, Urzędowi Miejskiemu w Koninie, Urzędowi Gminy w Kazimierzu Biskupim, Urzędowi Miasta i
Gminy w Ślesinie za udostępnienie sali w SP w Licheniu, Gminnej Spółdzielni w Koninie, Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Marina” i Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. Głęboki ukłon kierujemy także w stronę Prezydenta Miasta Konina za
niezwykle aktywny patronat i osobiste zaangażowanie w czasie całego rajdu.
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