ROWEROWY RAJD SYLWESTROWY * 31 grudnia 2014
Niespodziewanie nadszedł szary dzień 31 grudnia 2014 r. (środa). Przed
zerwaniem ostatniej kartki z kalendarza Władysław CIKLO I rozesłał komunikat tej
treści: Rowerowy Rajd Sylwestrowy !!!!!! W imieniu CIKLO PTTK kol. Marek
Nowicki zaprasza na rowerowe pożegnanie 2014 roku. Zbiórka w dniu 31-12-2014
o godzinie 11 przy pomniku kardynała Wyszyńskiego w Koninie. Proszę zabrać
"pieczyste" na ognisko i dobry humor. Przewidywane zakończenie imprezy o
godzinie 14. Trasa będzie dostosowana do panujących warunków pogodowych
oraz możliwości kierujących jednośladami. I stało się. Spod pomnika kardynała
Wyszyńskiego wyjechało ponad 20 rowerzystów, kierując się ku tzw. Puszczy
Bieniszewskiej. Jednocześnie z Goliny podobnie liczna ekipa rowerzystów i
rowerzystek udała się wzdłuż torów kolejowych do drogi na Głodowo, a stamtąd
leśnymi duktami do Bieniszewa. Towarzyszyli im biegacze długodystansowi. W
pobliżu klasztoru kamedułów i Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Konin
wszyscy się spotkali, witając serdecznie. W golińskiej grupie przyjechała Dagmara
Frydrychowicz z powiatu słupeckiego. Niektórzy zdążyli odwiedzić pomost nad
jeziorem Skąpe. Rozpaleniem ogniska dyrygował Sławek Szkudelski z Goliny.
Bąbelkowe poczęstne przygotował Marek Nowicki. W miłej atmosferze spełniono
toast za miniony rok. Gdyby spełniło się choć 10 % przekazanych życzeń, to 2015
rok byłby najlepszym rokiem w XXI wieku. Jego Wysokość Władysław CIKLO I
dotarł na spotkanie pojazdem czterokołowym. Licznie zgromadzone forum było
świadkiem wręczenia Markowi Nowickiemu nagrody Klubu Turystycznego PTTK w
Koninie za udział w utworzeniu szlaku rowerowego z centrum Konina do muzeum
w Gosławicach. Ustalono, że rajd w ostatnim dniu roku będzie na stałe wpisany do
kalendarza imprez CIKLO jako "Rajd Sylwestrowy Marka Nowickiego". Powrót
kawalkady nastąpił przez Węglew, gdzie nastąpiły pożegnania i podział grupy na
wschód i na zachód. Według licznika Bogdana trasa miała 35 km.
Zachęcony frekwencją Marek Nowicki zaprosił w Nowy Rok na godzinę 11 przed
pomnik kard. S. Wyszyńskiego, aby odwiedzić szopkę bożonarodzeniową w Piotrkowicach.
Zdjęcia: Bogdan Rachuba, Maciej Szumiński i Tadeusz - SP3OCC. Więcej zdjęć:
https://www.dropbox.com/sh/k68lp71ec55c3tv/AADD04lCv_9FOTj2hPvqHSUla?dl=0
https://picasaweb.google.com/117329704932947549034/SylwestrowaWycieczkaRowerowa
https://onedrive.live.com/?cid=72FE824E7C0CE15B&id=72FE824E7C0CE15B%2112037

