Wśród otwierających byli Wanda i Michał Gruszczyńscy z Oddziału PTTK w Koninie

Otwieramy ścieżkę pieszo – rowerową Stare Miasto - Rumin * 1 czerwca 2018
Zaprzyjaźniona gmina Stare Miasto ogłosiła na 1 czerwca 2018 roku otwarcie
ścieżki pieszo - rowerowej Rumin - Stare Miasto długości 2,2 km. Wiedząc, że Rajd
Bursztynowy ma odbyć się na terenie tej właśnie gminy, należało zaznaczyć
obecność Oddziału PTTK w Koninie. W uroczystości wzięli udział Wanda i Michał
Gruszczyńscy w niebieskich koszulkach z logo PTTK.
Otwierana ścieżka to fragment projektu zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. - Umożliwi to
cyklistom bezpieczne i komfortowe użytkowanie drogi na odcinku ponad 2,2 km, od
ulicy Rumińskiej w Starym Mieście do skrzyżowania dróg powiatowych Stare Miasto
Rumin i Rzgów Konin – informował Ryszard Nawrocki, wójt Starego Miasta, który
wraz z samorządcami, wykonawcami i użytkownikami otworzył rowerowy szlak. Michał w rozmowie z Kazimierzem Pałaszem,
Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Koszt realizacji zadania to blisko 900 tys. zł. radnym Sejmiku Wielkopolskiego
Otwarcie odbyło się w zatoczce rowerowej w pobliżu Rumina. Zebrane
towarzystwo pokropił najpierw letni deszczyk, a potem ksiądz wikariusz mgr Łukasz
Świątek po wygłoszeniu trafiającego w sedno słowa. Jak przystało na ważną
uroczystość, pojawili się niespodziewanie dwaj nieznani przybysze na stalowych
rumakach. Dzięki nim ilość rowerów i samochodów zrównała się do 15. Przybysze
oddalili się na północ, a rowerzyści udali się do Starego Miasta.
W stolicy gminy przed kościołem wybudowano przystanek przesiadkowy. Punkt
wyposażony jest w zadaszone wiaty: przystankową i rowerową na osiem stanowisk.
W ramach inwestycji powstała również mała architektura. Wiaty są podświetlane
ledami, zasilane fotowoltaicznie i monitorowane. Wartość zadania wyniosła 124 230 zł. Ks. Łukasz Świątek solidnie poświęcił trasę
Kolejnym etapem jest budowa drogi rowerowej między Starym Miastem a Żychlinem.
W bibliotece gminy Stare Miasto zaprezentowano staromiejską część projekt
zintegrowanego systemu. Przy poczęstunku odbyły się cenne kuluarowe rozmowy z
inspektorem Bartłomiejem Michalakiem i rowerzystami z Towarzystwa Cyklistów.
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