III Rajd Kazimierzowski Zbijewo 2016 * 30 kwietnia 2016

Wiesiek Muzykiewicz na trasie

Na zorganizowanym w dniu 30-04-2016 III Rajdzie Kazimierzowskim Zbijewo
2016 nie mogło zabraknąć przedstawicieli CIKLO PTTK w osobach Mariusza
Żmijewskiego i Wiesia Muzykiewicza. Fotografie i poniższy tekst z profilu
Przedecz-historia i ciekawostki.
Kolejna edycja rajdu Kazimierzowskiego za nami, oddaliśmy wspólnie hołd
polskiemu królowi w 706 rocznicę urodzin.
Od 2014 roku nietypowo, bo rowerowo obchodzimy urodziny władcy, a
planując rajd wybieramy interesujące miejsca w okolicy. Tym razem dotarliśmy do
parku podworskiego w Zbijewie. Historyczne miejsce (mieszkał tu m. in.
Władysław Matlakowski) dzięki wspólnej pracy mieszkańców gminy Chodecz i
członków Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej staje się bardzo atrakcyjne.
Pomniki przyrody, olbrzymi dąb szypułkowy, który w 2012 roku mierzył ponad 7,5
metra w obwodzie, staw i pozostałości dworku a w cieniu drzew można wypocząć
przy stolikach. Idealnie miejsce na wyprawę rodzinną, polecamy!
Po godzinie 11 z dwóch miast wyruszyły grupy rowerowe w kierunku Zbijewa,
tegoroczny współorganizator Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej z chodeckimi
cyklistami, a Zamkowi Cykliści przy współpracy z klubami rowerowymi oraz
klubem Petrol in Blood ruszyli z Przedcza. Bezpieczny wyjazd z miasta zapewniła
kłodawska Policja. Na miejscu czekały na uczestników Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Zbijewie z gorącymi napojami, ciasta i inne słodkości oraz swojski
żurek zregenerowały trudy podróży.
Najedzeni wysłuchaliśmy przedstawicieli Bractwa Miłośników Ziemi
Chodeckiej, Panowie Jan Łukasiewicz oraz Grzegorz Grabowski podzielili się
wiedzą na temat parku, Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Pan
Tomasz Nuszkiewicz opowiedział o Kazimierzu Wielkim, Pan Janusz Kowalczyk z
Węgier również zabrał głos na temat polskiego króla. Bractwo Miłośników Ziemi
Chodeckiej wydało album „Przyroda na skraju Kujaw – Ziemia Chodecka”
kilkanaście egzemplarzy powędrowało do uczestników rajdu w mini konkursie.
Po fotografii przy dębie Kiejstut wszyscy pojechali w okolice źródła Noteci koło
osady Szczecin, a stamtąd w drogę powrotną.
Każdą inicjatywę witryny Przedecz-historia i ciekawostki wspiera Pani Joanna
Modrzejewska (F.H Bis) za co bardzo dziękujemy!
Zamkowi Cykliści serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, w tym klubom
rowerowym: Stalowi Cykliści z Konina, STR CIKLO PTTK Konin, KTR „Na
Siodełku” z Kutna, Solnym Cyklistom z Kłodawy oraz KTR Zamkowi Cykliści z
Przedcza, a także wykładowcom, Policji z Komisariatu w Kłodawie, Hubertowi
Świątczakowi z klubu Petrol in Blood, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w
Zbijewie oraz Stowarzyszeniu Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej.
Do zobaczenia za rok!

Mateusz Żmijewski uważnie słucha wykładu

Wiesiek i Mateusz pod Szczecinem

W koszulce Stalowego Cyklisty pojechał Dariusz Wąchnicki, również członek STR
CIKLO PTTK Konin. Konińscy rowerzyści startowali rano spod pomnika kardynała
Wyszyńskiego i łącznie przebyli pond 140 km w doskonałych nastrojach.
O Noteci: http://faktypilskie.pl/pila/16306-tam-rodzi-si-note
Opracowanie: Wanda Gruszczyńska

