V Rajd Rowerowy "W eterze i na rowerze" z RMF Maxxx *** 14.08.2016
To był rajd jakich mało w regionie konińskim. Od rana okolice Centrum Handlowego
FERIO w Starym Mieście aż huczały. Na starcie stawiło się grubo ponad 500 cyklistów, a
wydaje się, że spokojnie możemy zaryzykować stwierdzenie, iż było nas ponad sześćset
osób. Przygotowane dla zgłoszonych wcześniej grup zorganizowanych, rodzin i
uczestników indywidualnych pakiety startowe rozeszły się jak świeże bułeczki i tylko dzięki
zapobiegliwości pani Katarzyny Muzykiewicz z C.H. FERIO osoby, dla których brakło
pakietów startowych, otrzymały je już po rajdzie.
Tegoroczna trasa przygotowana przez komandora rajdu Władysława Wojtulewicza, a
dowodzona przez Wacława Zająca prowadziła pod eskortą Policji od Starego Miasta przez
Żychlin - Krągolę - Żdżary - Bicz - Lisiec Wielki - Modłę Królewską do Żychlina, gdzie przed
remizą Ochotniczej Straży Pożarnej miało miejsce zakończenie rajdu, liczne konkursy i
czekała turystyczna strawa z wojskowego kotła.
Po drodze rowerzyści odwiedzili nową atrakcję na turystycznej mapie powiatu
konińskiego - skansen w Biczu. To nieczynne jeszcze miejsce (oficjalne otwarcie będzie
miało miejsce dopiero w 2017 roku) otworzyło przed nami swoje podwoje, by w
niespotykanie gościnny sposób przywitać ciekawych nowości przybyszów. Jak nakazuje
(wielko)polska gościnność, stoły uginały się od specjałów wiejskiej kuchni, wszystkich witały
ubrane w ludowe stroje dziewczęta, a o eksponatach opowiadali gospodarze miejsca.
Szczególną uwagę wszystkich przykuwały wiatraki, chata porośnięta trawą z wypasającymi
się na dachu kozami oraz pamiątkowa deska, na której w imieniu Sekcji Turystyki
Rowerowej CIKLO Klubu Turystycznego PTTK złożył Prezes Klubu Piotr Pęcherski.
Po przejechaniu 30 km turyści reprezentujący nie tylko Konin i powiat koniński, ale i
Wrześnię, Poznań, Przedecz, Solec Kujawski i wiele innych klubów z większych i mniejszych
miejscowości po wysłuchaniu słów uznania i podziękowań Wójta Gminy Stare Miasto Ryszarda
Nawrockiego wzięli udział w konkursach krajoznawczych przygotowanych przez PTTK w
Koninie, Bibliotekę w Starym Mieście oraz Radio RMF Maxxx. Konkursy poprowadzili
wspólnie wicekomandor rajdu Piotr Pęcherski oraz Piotr Szewczyk prezenter radiowy.
Nagrodę główną - rower ufundowany przez patrona medialnego wyprawy - wygrał pan
Janusz z Żychlina.
Komandor rajdu już dziś rozpoczyna planowanie dokąd zabrać cyklistów w kolejne
wyprawy „w eterze i na rowerze”. Kończąc chcielibyśmy serdecznie podziękować koledze
Wojtkowi Drapińskiemu z Zamkowych Cyklistów Przedecz za wsparcie w zabezpieczeniu
trasy przejazdu.
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