IV Rajd rowerowy "W eterze i na rowerze" 16.08.2015.
Takiej frekwencji rajdy z radiem jeszcze nie pamiętały, a organizatorzy nawet nie
marzyli o takiej popularności wyprawy na falach 95,8FM. Przygotowane zestawy
startowe dla 500 osób rozeszły się jak ciepłe bułeczki, a przybyli zbyt późno mogli
już tylko popatrzeć jak inni prezentują się w wyjątkowych koszulkach rajdowych.
W tym roku cykliści pokonali 42 km trasę z Konina do Goliny, nadrabiając drogi
ile tylko się dało. Trasę opracował Maciej Szumiński z grupy Rodzinne Rajdy
Rowerowe Golina. Poprowadził oczywiście Władysław CIKLO I, który w ten
typowy dla niego, rowerowy sposób świętował swoje (18.) urodziny.
Na mecie dla wszystkich czekała smaczna zupa i zakąski przygotowane przez
panie z Goliny. Czekały także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami: koszulkami,
plecakami rowerowymi, akcesoriami rowerowymi i wreszcie samym rowerem.
Sponsorami nagród byli Radio RMF Maxxx oraz Ferio wraz z najemcami lokali.
Po bitwie o fanty przyszedł czas na zabawę w rytmach muzyki DJ Rafmixa i
wspólne zdjęcia, których nasi korespondencji "z frontu" dosłali prawie tysiąc (!).
Skromnie wybrany z nich zestaw możecie zobaczyć w naszej galerii. Miłego
oglądania i do zobaczenia na falach RMF Maxxx już na kolejnym rajdzie za rok.
tekst: Piotr Pęcherski zdjęcia: Władysław Wojtulewicz, Maciej Szumiński, Piotr
Pęcherski i wielu bezimiennych pstrykaczy

Na mecie Irena Szumińska RRR
Golina, Władysław I CIKLO, Aneta
Kwiatkowska Radio RMF Maxxx oraz
burmistrz Mirosław Durczyński.

Start z parkingu przed FERIO. W ręku Anety Kwiatkowskiej tuba PTTK.

Wrześnianie, Solczanie i RRR w Golinie Ruszyli na trasę (z Policją i Strażą).
Zamkowi Cykliści z Przedcza.

Na przedzie komandor Władysław I CIKLO
i Irena Szumińska RRR Golina.

Od kolorów koszulek mieniło
się na całej trasie.
Piknik w parku w Golinie.

Grupa RRR Golina świętowała 10 lat!

Na tandemie jechał
Łukasz Osajda z
kolegą z Fundacji
Podaj Dalej.

Zdobywca nagrody głównej
Maciej Majchrzak z Nekli
Klub Wrześnianie

