Prezydencki dzień dziecka
XXV Jubileuszowy Rajd dla Dzieci z Krecikiem
Z okazji Dnia Dziecka (i nie tylko) koniński Oddział PTTK zorganizował doroczny rajd dla dzieci. 25. edycji tej imprezy
patronował Prezydent Konina Kazimierz Pałasz. Do współpracy poproszono szkołę podstawową i gimnazjum w Budzisławiu
Kościelnym. Okolice Budzisławia okazały się bardzo atrakcyjne do wędrowania. W piękny niedzielny poranek 30 maja na
trzy trasy piesze wyruszyło 150 młodych turystów z opiekunami i rodzicami. Trasa rowerowa wokół jezior liczyła 25 km, a
przejechało ją szczęśliwie 38 rowerzystów. Rowery z Konina do Budzisławia i z powrotem dowiozła tradycyjnie
wspomagająca rajd firma „Transport Jerzy Klejna”.
W konkursie krajoznawczym wiedzą wyróżniła się Marta Zacharek z Budzisławia. Kolarski tor przeszkód wygrał
Łukasz Kołodziejczak przed Cezarym Czarnym i Rafałem Wiśniewskim. Najliczniejsze sześcioosobowe rodziny to
Sapikowscy i Fiałkowscy + Węglińscy z Konina. Najliczniejszą drużynę wystawiła Szkoła Podstawowa nr 8 w Koninie, bo aż
77 osób. Nieco mniej liczna była reprezentacja połączonych szkół z Budzisławia Kościelnego. Wyróżniły się również szkoły
podstawowe z Osieczy i nr 5 z Konina. Najmłodszym uczestnikiem rajdu był Paweł Michalski, rocznik 1999. Konkurs
muzyczny wygrał Paweł Węgliński. Najzabawniejszy konkurs sprawnościowy – pajączek z piłką – wygrali budzisławianie
Eliasz Giszter i Gerard Janicki (obaj na I miejscu).
Konkursy przygotowali studenci z Akademickiego Koła Turystycznego PTTK przy PWSZ w Koninie. Szefem rajdu był
Krzysztof Piechotki z tegoż koła. Trasy prowadzili przodownicy turystyki pieszej i kolarskiej z Klubu Turystycznego PTTK w
Koninie. Na ręce pani dyrektor gimnazjum w Budzisławiu Elżbiety Rewers prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki
złożył podziękowania w imieniu organizatorów i uczestników rajdu za gorące przyjęcie.
Wędrówka przez umajone łąki nad jeziorami
Kownackim, Suszewskim i Budzisławskim była
niezapomnianą przyjemnością

Uczestnicy trasy pieszej Mrówki – Świętne przed
skansenem archeologicznym Mrówki

Trasę rowerową prowadził Zbyszek
Szczypkowski, a zamykał Piotr Stefański

Opiekun reprezentacji SP nr 5 w Koninie
Aleksandra Głąb odbiera nagrodę dla
najliczniejszej drużyny na rajdzie

Konkursy cieszyły się frekwencją

Laureatka konkursu krajoznawczego Marta
Zacharek z Budzisławia.

Tekst i foto Wanda Gruszczyńska
Zdjęcia są w znacznie lepszej rozdzielczości.
Proszę dać znać w razie potrzeby wmgruszczynscy@poczta.icpnet.pl (domowy)

Jurorzy ogłosili wyniki współzawodnictwa w
obecności szefa Rajdu Krzysztofa Piechockiego

Pani dyrektor Elżbieta Rewers i prezes Oddziału
PTTK w Koninie uroczyście zakończyli rajd

Firma TRANSPORT JERZY KLEJNA przewiozła
gratisowo rowery kolarzy z Konina i Kleczewa

