XXII OGÓLNOPOLSKI RAJD KOLARSKI po WIELKOPOLSCE WSCHODNIEJ
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Jardolić jardułkami
Tak w dawniejszej gwarze handlarzy z okolic Ślesina i Sompolna – kminie
ochweśnickiej – brzmiałoby „jeździć rowerami”. A właśnie takimi wehikułami wybrali
się turyści - kolarze na 22. edycję projektu pod nazwą OGÓLNOPOLSKI RAJD
KOLARSKI PO WIELKOPOLSCE WSCHODNIEJ. Bazą rajdu w dniach 1 – 3
września 2006 było nowoczesne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie.
Dyrektor Jerzy Fijałkowski jako szef ekipy technicznej i Elżbieta Fijałkowska jako kwatermistrz zapewnili
wspaniałe warunki i świetną pogodę. Organizatorami rajdu był Klub Turystyczny PTTK w Koninie i Tureckie
Towarzystwo Turystyczne (TTT).
W piątek różnymi trasami zjechali do Ślesina turyści z Wielkopolski, Mazowieckiego oraz Kujawsko –
Pomorskiego. Najdalej mieli koledzy w klubu „Turkole” w Płocku, przejechali 140 km. Reprezentanci Torunia
wspomogli się samochodem. Najliczniejszą grupę przyprowadził wice komandor rajdu Witold Wojciechowski z
TTT, nakręcając po drodze 55 km. Ogółem w rajdzie wzięło udział 45 osób.
W sobotę na trasy rajdowe wystartowały 3 zespoły. Trasę przez Skulsk do Strzelna poprowadził Tomasz
Maciaszek z Turku. Celem głównym był tamtejszy zespół klasztorny. Rowerzyści pod wodzą komandora rajdu
Zbyszka Szczypkowskiego ruszyli do wsi Sarnowo, gdzie megality z czasów kultury pucharów lejkowatych zrobiły
na nich duże wrażenie. Po drodze zwiedzili Sompolno, rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki”, Mchówek, Izbicę
Kujawską i Sadlno. Poznaniacy z klubu „SIGMA” wybrali Licheń i Gosławice. Trasy liczyły od 60 do 102 km.
Wieczorem rozegrano kolarski tor przeszkód korzystając z profesjonalnego zestawu pożyczonego przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Koninie. Konkurencję wygrał Adaś Maciaszek przed Adamem Gomółką
(obaj z Turku) i Szymonem Szymkowiakiem z Torunia. Dzięki zaangażowaniu Pawła Durkiewicza z WORD Konin
rozwiązano przygotowane specjalnie dla rowerzystów testy z przepisów ruchu drogowego. Najlepszy okazał się
Adaś Maciaszek, zaraz po nim uplasowali się Bernard Milewski z Płocka i Andrzej Przybylski z Konina. Konkurs
krajoznawczy stał na wysokim poziomie, a największą wiedzą o regionie konińskim wykazali się Maciej
Kizierowski z Wrześni, Tomasz Krzykała z Konina i Tadeusz Wojciechowski z Turku. Najstarszym uczestnikiem
rajdu był Stefan Stożek (rocznik 1931) z Bydgoszczy, a najmłodszym Adaś Maciaszek z Turku (rocznik 1992).
Rajd odbył się dzięki pomocy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Koninie, które również
zapewniły materiały promocyjne. Dyrektor Gimnazjum przekazał informatory o ścieżkach rowerowych okolic
Ślesina. Goście byli zauroczeni pięknymi krajobrazami i zabytkami powiatu konińskiego. Dyrektor Jerzy
Fijałkowski zaprosił do kolejnych odwiedzin gminy Ślesin i korzystania z gościnnych progów gimnazjalnych. W
niedzielę rowerzyści rozjechali się do swoich domów, uwożąc ciepłe wspomnienia o ziemi konińskiej.
Tekst i fotografie: Wanda Gruszczyńska 2006-09-03

Uczestnicy 22. Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego
po Wielkopolsce Wschodniej przed gmachem
Gimnazjum w Ślesinie

Wyrobisko odkrywki Lubstów sięgnęło poniżej
poziomu morza – powiedział Andrzej Przybylski,
górnik – rowerzysta z Konina, zadziwiając uczestników
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