Rajd Rowerowy 2014 czyli KONIN BEZ SAMOCHODU * 20 września 2014
W piękną, słoneczną, wrześniową sobotę (20 września 2014 roku) około tysiąca
rowerzystów wzięło udział w zorganizowanym już po raz siódmy rajdzie
rowerowym „VII Konińska Masa Rowerzystów, czyli Konin bez samochodu 2014”.
Rajd został zorganizowany w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Bez
Samochodu”. Rok 2014 został ogłoszony „Rokiem Czytelnika”, dlatego też
hasłem przewodnim tegorocznego rajdu były słowa Umberto Eco „Kto czyta
książki – żyje podwójnie”.
Rajd został zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Koninie, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" oraz Komendę
Miejską Policji w Koninie. Partnerzy przedsięwzięcia to: Miasto Konin, Starostwo
Powiatowe w Koninie, Urząd Miasta i Gminy w Rychwale, Urząd Miasta i Gminy w
Starym Mieście, PTTK, UNIQA, Centrum Handlowe - FERIO, Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., OSP Chorzeń, OSP Dąbroszyn,
OSP Broniki, OSP Rychwał, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w
Dąbroszynie, Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
Miejsko-Gminna Biblioteka w Rychwale. Tradycyjnie już Honorowym Patronatem
imprezę objął Prezydent Miasta Konina, Starosta Powiatu oraz Przewodniczący
Rady Miasta Konina.
Głównym celem rajdu była popularyzacja zdrowego stylu życia, propagowanie
form sprzyjających kampanii przeciw zanieczyszczaniu środowiska, a zwłaszcza
niekorzystania w tym dniu z samochodów, promowanie ścieżek rowerowych ziemi
konińskiej oraz rozwijanie bezpiecznej turystyki rowerowej.
Rozpoczęcie rajdu nastąpiło na Placu Wolności w Koninie, gdzie organizatorzy
wspólnie z zaproszonymi gośćmi - oficjalnie otworzyli rajd. Uczestników rajdu
pilotowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie
prowadziła riksza. Trasa rajdu wiodła ulicami Konina oraz przez gminę Stare
Miasto i Rychwał. Półmetek rajdu zaplanowano w miejscowości Dąbroszyn
(gmina Rychwał), gdzie na rowerzystów czekało wiele atrakcji przygotowanych
przez organizatorów. Między innymi w ramach kampanii ekologicznej zostały
przeprowadzone warsztaty ekologiczne z wykorzystaniem surowców wtórnych.
Miejsko-Gminna Biblioteka z Rychwała przygotowała kącik czytelnika.
Przeprowadzono konkursy z wiedzy o gminie Rychwał oraz tematycznie
związane z promowaniem zasad ruchu drogowego.
Wręczono nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Konina i Starostę
Konińskiego dla najmłodszego (5 lat) i najstarszego (76 lat) uczestnika rajdu, zaś
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie Piotr Korytkowski
wręczył statuetkę oraz nagrodę dla najliczniejszej zorganizowanej grupy
uczestniczącej w rajdzie czyli Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.
Ochotnicza Straż Pożarna z Dąbroszyna i Rychwała przygotowały pokazy
strażackie, zaś dzieci Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dąbroszynie
zaprezentowały część artystyczną. Każdy uczestnik rajdu otrzymał element
odblaskowy, który został wykonany w kształcie otwartej książki. Drugim etapem
rajdu był powrót do Konina - długość całego rajdu wynosiła około 35 kilometrów.
Na podstawie http://www.word.konin.pl/index.php/jeden-news/items/rajd-rowerowy-2014.html
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Jarosław Wertlewski prowadził najliczniejszą zorganizowaną grupę rajdową.

Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki
służył swoim doświadczeniem w jury rajdu.

