Nasi: Jola Olas, Władek Puszczyk, Leszek Ruminkiewicz, Darek Wąchnicki, Kazik Witkowski, Wacek
Zając, Andrzej Piasecki i Wojtek z Konina. Łukasz Cichy i Izabela Kasprzyk ze Słupcy.

RAJD ROWEROWY FORTUNA * 9 czerwca 2013
Wczesnym porankiem 09.06.2013 zbieramy się dworcu kolejowym w Koninie i
ruszamy pociągiem do Wrześni na RAJD FORTUNY do zaprzyjaźnionej grupy
WRZEŚNIANIE. Na stacji okazuje się, że z zapowiadanej liczby ponad 20
uczestników pojawia się jedynie 6 osób, co psuje nam troszkę humory. Wsiadamy
do pociągu, w którym już jechał Władysław P., dlatego w troszkę lepszym
nastroju parkujemy rowery i w drogę. Dojeżdżamy do Wrześni, a tam czekają już
na nas Leszek R. (twardy cyklista), który przyjechał rowerem i Dominik
przewodnik z Fortuny, który doprowadził nas na start rajdu do Miłosławia. Super
organizacja. Dojechaliśmy kilka minut po 9.00, gdy część grup już wyruszyła.
Szybka rejestracja i jako przedostatnia grupa ruszamy na trasę...
W imprezie wzięli udział zarówno lokalni miłośnicy dwóch kółek jak i goście z
Kościana, Śremu, Wągrowca, Poznania, Goliny, Grupa Solczanie oraz nasza grupa
z Konina. Trasa liczyła około 28 km i prowadziła przez Mikuszewo, Pogorzelicę
(gdzie przyszło nam czekać w długiej kolejce na przeprawę promem), następnie
Śmiełów, Lgów i Dębno. W trzech ostatnich miejscowościach cykliści musieli
odpowiadać na pytania związane z danym miejscem. W zamian zbierali pieczątki na
specjalnych kartach. Nawet wysoki poziom Warty nie zatrzymał rowerzystów. W
tym roku meta została zlokalizowana w Gospodarstwie Agroturystycznym i
jednocześnie stadninie koni w Hermanowie. Na miejscu spotkaliśmy znajomych
z całej Wielkopolski, a zwłaszcza grupę RRR z Goliny, która przyjechała na rajd
na kołach i tak samo wróciła. W sumie około 600 rowerzystów z całej
Wielkopolski pokonało trasę tegorocznego Rajdu Fortuny. Na zakończenie
organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in. koncert zespołu „Vehikuł Czasu”,
konkursy z nagrodami, wyróżnienia dla grup rowerowych oraz ciepły posiłek
(grochówkę, bigos) i napoje. Dla najmłodszych dmuchane zamki i wspinaczka.
W drogę powrotną ruszyliśmy razem z RRR z Goliny i do Zagórowa
jechaliśmy razem jedną grupą. Na zakończenie wspólnej drogi zdjęcie i przy
pięknej pogodzie rozjechaliśmy się do domów. W czasie rajdu przejechaliśmy
tylko 28 km, ale dojazd do Miłosławia to 20 km droga powrotna to 80 km co dało
życiowy rekord przejazdu jednego dnia naszego Kazia. Swój rekord ustanowił
również Leszek który dołożył jeszcze 60 km dojazdu do Wrześni rano, co dało
188 km jednego dnia. Koledzy, szacunek !!!
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