Rozpoczęcie sezonu rowerowego CIKLO PTTK Konin * 25.03.2017
W pierwszą sobotę kalendarzowej wiosny
25 marca 2017 roku Klub Turystyczny PTTK
w Koninie zaprosił do Puszczy Bieniszewskiej,
aby nad jeziorem Głodowskim powitać wiosnę i
symbolicznie otworzyć tzw. sezon, który zwykle
trwa i tak cały rok. Rowerzyści w liczbie 38, m. in.
spod znaku CIKLO PTTK Konin oraz Rodzinne
Rajdy Rowerowe Golina dojechali samodzielnie.
Stawkę z Konina poprowadził Bogdan Rachuba.
W Golinie nastąpiło spotkanie i przejazd przez
Adamów i Brzeźniak do Głodowa. Nad jeziorem
Głodowskim cykliści dołączyli do piechurów i
rowerzystów z Olesina. Kukły Marzanny stanowiły
piękny atrybut do wykonania zdjęć.
Większość rowerzystów podczas procesu w
sprawie Marzanny była za wiosną. Wyrok
skazujący przyjęli z ulgą. Po wykonaniu egzekucji
ruszyli wyprzedzając piechurów przez ostępy
Puszczy Bieniszewskiej, Rosochę III i Zarzyn,
gdzie Sławek wskazał zarośnięty cmentarzyk
ewangelicki. Gdy dojechali do torów, udali się
wzdłuż nich do Kawnic, gdzie zostali przyjęci
przez gospodarzy sanktuarium MB Pocieszenia.
O historii siedmiu kościołów w Kawnicach
opowiedział ksiądz Stanisław. Gościnni salezjanie
udostępnili miejsce na ognisko. Na koniec
rozstrzygnięto konkurs miss i mister wiosna 2017.
Tytuły zdobyli Iza i Wojciech Pęcherscy z Posady.
Piechurzy odjechali linią SPACER. Sławek z
Dorotą i Zbyszek z Agnieszką uporządkowali
teren i pożegnali się z ks. Stanisławem.
Pomysłodawcą i organizatorem był Sławomir
Szkudelski, przodownik turystyki kolarskiej i
członek naszego Klubu, mieszkaniec Goliny, który
objechał trasę, nawiązał kontakt z braćmi
salezjanami, przywiózł chrust, foldery o gminie
Golina i wymodlił piękną pogodę.
Dystans: Konin Starówka - Golina 15 km, Golina
- Kawnice sanktuarium 25 km.

Tradycyjne miejsce startu pod Kuniem w Koninie

Wyrok wykonano …

Był też pojazd na 4 kółkach

… i ręce na kierownice!

Spotkanie nad jeziorem Głodowskim

Piechurzy zostali z tyłu

Rodzinna fotka CIKLO PTTK Konin na tle jeziora

Zdjęcia: Marek Chlebicki, Stefan Dobrecki, Wanda Gruszczyńska (tekst), Piotr
Pęcherski, Bogdan Rachuba, Władysław Wojtulewicz

Przeciw Marzannie była większość cyklistów

Foldery o Golinie rozdał Sławek Szkudelski

