W eterze i na rowerze * II Rajd Urodzinowy Radia Konin * 18 sierpnia 2013
Panta rhei (wszystko płynie), więc i czas. Czując zbliżający się nieuchronnie jubileusz, zawiązało się trójprzymierze: Radio Konin Gmina Rzgów - PTTK w Koninie, reprezentowane przez swoich najznamienitszych przedstawicieli (patrz fotografia), aby 3. urodziny Radia
Konin przeszły do historii jako rowerowa impreza roku, a ponadto zainaugurować Dni Rzgowa. Machina ruszyła, w świat poszły wici i 15
sierpnia 2013 roku o godzinie 10 przed siedzibą Radia Konin stawiło się około 380 cyklistów gotowych świętować tak zacny jubileusz.
Uczestnicy przybyli z Wrześni, Kalisza, Słupcy, Kłodawy, Wilczyna, Goliny, Solca (powiat średzki), Rzgowa i Konina. Wzorem roku
ubiegłego Jubilat przyodział uczestników w gustowne koszulki, zaopatrzył w napój, a i po drodze coś przyobiecał.
Dowodzenie objął Władysław Ciklo I, a ochronę i pomoc w trakcie stanowiły błękitne hufce spod znaku CIKLO. Profesjonalne
zabezpieczenie zostało udzielone przez policjantów z KMP w Koninie, za co wielkie dzięki. Oczywiście w peletonie nie mogło zabraknąć
przedstawicieli głównych organizatorów, czyli Anety Kwiatkowskiej, Dyrektor Radia Konin i Andrzeja Grzeszczaka, Wójta gminy Rzgów.
Trasa rajdu przebiegała przez teren czterech gmin i liczyła 45 km. W Witnicy panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich uraczyły
nas pysznym ciastem i napojami. W Grabienicach i w Rzgowie uczestnicy zwiedzili zabytkowe kościoły, a na mecie w Sławsku czekała
grochówka oraz konkursy z nagrodami.
Powinnością kronikarską jest podsumowanie imprezy. Stwierdzam więc, że rajd był nad wyraz udany i zasługuje na tytuł "rowerowe
wydarzenie roku 2013". Podziękowanie dla Jubilata na ręce Pani Dyrektor i takie samo dla Wójta gm. Rzgów oraz przede wszystkim dla
miłośników ciklo (czyt. rower) biorących udział w "Eterze i na rowerze", bo to Wy byliście "solą tej ziemi".
Panta rhei - 15.08.2014 będą kolejne urodziny .............
Władysław Ciklo I
Organizatorzy: Radio Konin, Gmina Rzgów, Sekcja Turystyki Rowerowej CIKLO Klubu Turystycznego PTTK Konin

