Ogólnopolski Rajd  Słupa Konińskiego * 21-23.06.2019

Z całej Polski do Konina przyjechało 75 rowerzystów podziwiać Słup Piotra Włostowica. Grupę powitał
zastępca Prezydenta Konina Witold Nowak i prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki

„Gry i zabawy małych Słowian” - pod takim hasłem przebiegała czwarta edycja
Weekendu na Szlaku Piastowskim. Jest to kontynuacja, mającej swój początek w
2016 roku, idei stworzenia wspólnego przedsięwzięcia pokazującego atrakcyjność
turystyczną Wielkopolski i Kujaw. Co roku w akcję angażuje się większość obiektów
tego najważniejszego szlaku kulturowego w Polsce, oferując turystom nowy wymiar
rozrywki – dobrą zabawę z historią w tle.
Sekcja Turystyki Rowerowej CIKLO Klubu Turystycznego PTTK w Koninie
oraz Miasto Konin włączyły się po raz kolejny w organizację wydarzeń i w 2019 r.
w Koninie odbył się Ogólnopolski Rajd Rowerowy Słupa Konińskiego. W
organizację rajdu włączył się również Powiat Koniński, WORD Konin oraz Zespół
Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie z p. Dyrektor Anną Matczak-Gaj.
Uroczyste rozpoczęcie rajdu odbyło się przy odnowionej przestrzeni Słupa
Konińskiego, obiekcie znajdującym się na Szlaku Piastowskim. Trzy dni spędzone
w Koninie i regionie konińskim były okazją do poznania najciekawszych miejsc
i obiektów związanych z historią - i to nie tylko Piastów. W konkurach rajdowych
była okazja do wykazania się zarówno znajomością wiedzy o Koninie i miejscach
na przebytych trasach rajdowych, ale także do wykazania się dobrą kondycją w
zabawach sprawnościowych. Były nagrody, podziękowania ze profesjonalną
organizację rajdu, serdeczne przyjęcie i deklaracje ze strony uczestników, że nie
był to ich ostatni pobyt w Koninie.

Przed siedzibą Zespołu Szkół w Żychlinie
przy pomniku młodego Frycka Chopina

Antonina Waliszewska - 10 letnia pianistka
z PSM I i II stopnia w Koninie zainaugurowała rajd

Koszulka rajdowa ze Słupem Konińskim i koszulki niektórych zespołów biorących udział w rajdzie.

Wspaniałe warunki pobytu, działania Biura Rajdu i wyżywienie (ach te pączki!) zapewniła Bursa
Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.
Tekst: A. Łącki

Kleczew – koparka

Posiłek i spotkanie z motocyklistami w Ślesinie

Konkurs krajoznawczy: Marek Kalinowski
I miejsce, II Beata Kalinowska , III Zbyszek
Hryniewicz (słup z książką o słupie) - wszyscy
STR Milanówek

I miejsce konkurs fotograficzny - Ewelina Badura
- Jednoślad Piła, wyróżnienie (album) Adam
Matusiak - STR Milanówek

Najliczniejsza drużyna - STR Milanówek, PTTK
Strzelno, pozostałe drużyny otrzymały puchary
za uczestnictwo: Pałuki Tour Wągrowiec, KTR
SIGMA Poznań, MTR Dynamo Krzyż, PKTR
PTTK Jednoślad Piła
Konkurs WORD - Maciej Majchrzak (Nekla)
Dla CIKLO PTTK Konin puchar Prezydenta Miasta
Konina - za promocję miasta, regionu i turystyki
Zdjęcia Beaty Kalinowskiej z Milanówka:
https://photos.google.com/share/AF1QipMbjvxMOAficx3q8uQROJ63NTkrTdfKe3LaME6blPED8vlmLNV9blEp6oq6jbZw?key=ajRVYXlpQ1hjWD
J2OU1Db3NHWmU2OWRwenlPdF9B

