VI RAJD NA ZDROWIE – 25.02.2017r.

25 lutego 2017r. odbył się już po raz szósty „Rajd Na Zdrowie”.
Organizacją zajęli się tradycyjnie członkowie klubu PTTK w Koninie Dwa diabły delektują się nalewką.
Ania i Kaziu Witkowscy oraz Marek Chlebicki i Jolka Kraska, którzy byli Niebo w gębie...
także sponsorami nagród w konkursach. Liczna grupa uczestników rajdu
- zachwyca się jeden.
wyruszyła autobusem MZK linią 57 z Konina do Szczepidła. Następnie
pieszo, pod przewodnictwem i opieką Marka, Irenki i Joli, pokonali trasę Ty... mityguje go drugi.
- nie przeklinaj..
liczącą ok. 4 km. Celem naszej wędrówki była restauracja „Manhttan”
w Brzeźnie, gdzie czekał na nas smaczny obiad przygotowany przez
personel lokalu. Całe towarzystwo rajdu doskonale bawiło się przy dobrej
muzyce prezentowanej przez DJ Grzegorza Feknera przy suto
zastawionych stołach, degustując domowe nalewki. Głównym punktem
naszej imprezy był konkurs na „najlepszą na świecie nalewkę”,
zorganizowany przez koleżankę Jolkę. Do konkursu zgłoszono
19 nalewek z różnych owoców. Za stołem pełnym eliksirów, zasiadło
5- osobowe jury: Beata Wertlewska, Agnieszka Wandelt, Anita Widełka,
Ryszard Plato i Krzyś Stasiak. Zadaniem jurorów była ocena klarowności,
aromatu i smaku nalewki. W konkursie
zwyciężyła nalewka z kwiatu czarnego
bzu
przygotowana
przez
Anię
Witkowską. Kolejne miejsca zajęli
Dorotka Szkudelska (winogronówka)
i Basia Koniuszy (orzechówka). Dla
zwycięzców konkursu przygotowano
dyplomy i nagrody książkowe. W trakcie
imprezy, rozlosowano w BINGO
5 „wystrzałowych” nagród oraz 4 długopisy „o wartości €20, €50, €100 i €500”,
obraz, kilka własnoręcznie wykonanych gadżetów oraz ufundowane przez
Krzysia Stasiaka 3 zwycięskie nalewki z poprzednich lat. Oprócz
smacznego jedzenia i wyśmienitych nalewek, na stołach nie zabrakło
pysznych placków upieczonych przez koleżanki: Anię, Janeczkę, Irenkę,
Sabinkę i Emilkę. W rajdzie uczestniczyło 66 osób. O północy autobus
odwiózł wszystkich chętnych uczestników do Konina. Pozostali dotarli
do domów we własnym zakresie.
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http://www.konin.pttk.pl/zdjecia/170225/
https://www.facebook.com/klub.konin/photos/a.1580624621955578.1073742361.244900992194621/158
0640941953946/?type=3&theater

