IV Rajd pod Gwiazdami: Perseidy - Łzy św. Wawrzyńca *** 9/10 sierpnia 2014 ***
Rekordowa ilość uczestników nocnej eskapady, gdyż aż 120 osób wyruszyło wieczorem 9 sierpnia na kilka dni przed maksimum roju
meteorów by podziwiać niezwykłe zjawisko zwane Perseidami, łzami świętego Wawrzyńca lub po prostu spadającymi gwiazdami.
Wyjeżdżając tuż przed zmrokiem rowerzyści opuszczali miasto, a w myślach wielu z pewnością brzmiały słowa piosenki grupy De Mono:
„Właśnie tak, tak wygląda moje miasto nocą, tak wygląda nocą świat...”. Gdy już miejskie zabudowania pozostały za plecami turystów,
a łuna ulicznego oświetlenia przestała zakłócać widok krajobrazu nieba rowerzyści mogli rozpocząć podziwianie rozgwieżdżonego nieba
oraz napotkanego widowiska ogni sztucznych. Po pokonaniu odcinka specjalnego w rezerwacie Złota Góra i jej podniszczonych ostatnimi
opadami deszczu ścieżek grupa dotarła na szczyt, gdzie z wieży widokowej podziwiać można było niezwykłą – nocną panoramę Konina
i okolic.

Meta tym razem zlokalizowana była w Potażnikach w strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy w Koninie. Tam
cykliści „chłód” upalnej nocy letniej przełamali tradycyjnym ogniskiem z kiełbaską, po czym obejrzeli pokaz gwiazd na żywo i z formie
multimedialnej prezentacji, pogłowili się nad krzyżówką przygotowaną przez Annę Pęcherską, a piątka szczęśliwców która jako pierwsza
wykonała zadanie otrzymała nagrody oraz mleczne pamiątki w końcu Perseusz w tym roku podążał Drogą Mleczną. Dodatkowo dla trójki
najmłodszych uczestników rajdu były książeczki o koniku z Konina i plany lekcji przydatne w zbliżającym się wielkimi krokami roku
szkolnym.
Do Konina na pl. Wolności grupa powróciła już w niedzielę, gdzie po kilku słowach podziękowań rowerzyści rozjechali się do domów.
Następny taki rajd już za rok, kto wie w jakim kierunku tym razem pojedziemy?
Za pomoc w organizacji rajdu dziękujemy Polskiemu Związkowi Łowieckiemu Zarząd Okręgowy w Koninie i gminie Krzymów. Szczególne
podziękowania zaś należą się panu Jackowi Popielarzowi doradcy Wójta Gminy Krzymów za osobiste zaangażowanie i współsprawstwo
nocnego zamieszania.
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