XIX WIELKOPOLSKI ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI
ROWEROWEJ
WĄGROWIEC 30.09. – 3.10. 2021 R.

W dniach 30 września do 3 października br. w Wągrowcu
gościli rowerzyści biorący udział w XIX Wielkopolskim
Zlocie Przodowników Turystyki Rowerowej. Organizatorem
zlotu był Oddział PTTK im. Waldemara Balcerowicza w
Wągrowcu oraz Kluby Rowerowe „Pałuki Tour” i „Siodełko”.
Do ośrodka wypoczynkowego Łodzianka zjechało 43
rowerzystów reprezentujących kluby rowerowe z Gorzowa
Wlkp, Kościana, Gubina, Poznania, Ostrowa Wlkp,
Krotoszyna, Gniezna, Śremu, a także Szczecina, Książa Wlkp,
Żmigrodu i Wałbrzycha. Wśród 43 uczestników było 34
przodowników, w tym 6 z innych województw.
Po zakwaterowaniu i kolacji uczestnicy Zlotu udali się do
Domu Kultury w celu wysłuchania prelekcji pana Marcina
Moeglicha z Muzeum Regionalnego pt.: „Krajobraz
poklasztorny. Ślady działalności Cystersów zapisane w
krajobrazie”. Wykład i pokaz zdjęć wzbudził duże
zainteresowanie słuchaczy.
W piątek uczestnicy złotu uczestniczyli w wyprawie
rowerowej po najciekawszych miejscach naszego regionu. Z
Wągrowca przez Rąbczyn i Rudą Koźlankę rowerzyści
dojechali do Mieściska, gdzie w Gminnym Domu Kultury
czekała na nich kawa i pyszne ciasto przygotowane przez
członkinie Klubu „Siodełko” oraz serdeczne powitanie przez
dyrektora pana Włodzimierza Naumczyka. Prezes O/PTTK
Kol. Tomasz Biegun wręczył panu dyr. medal 65-lecia
O/PTTK w Wągrowcu oraz kol. z Klubu Turystyki
Rowerowej ‘Siodełko’ medale okolicznościowe
Rajdu. Następnie nasi turyści pojechali do głazu św.

Wojciecha i dalej przez Popowo Kościelne, Budziszewko,
Rakojady, Skoki, Rościnno, Lechlin i Wiatrowo wrócili do
Wągrowca. Komandorem trasy był kol. Werbliński Jarosław a
pomagali kol. kol. Maria Dębska i Ryszard Nowicki .W sumie
wykręcili około 60 km. Po obiedzie wszyscy udali się w celu
zregenerowania sił do Aquaparku, gdzie skorzystali z kąpieli
w basenie i groty solnej. Wieczorem odbyło się spotkanie
przodowników, pod przewodnictwem kol. Ryszarda Rurki, na
którym omawiano sprawy dotyczące turystyki rowerowej w
Wielkopolsce.
W sobotę nasi goście zwiedzili na rowerach Wągrowiec i jego
ciekawostki. Odwiedzili między innymi: skrzyżowanie rzek,
Łakinę, rezerwat Dębina oraz przejechali naszymi ścieżkami
rowerowymi. Część udała się do Muzeum Regionalnego, inni
zwiedzili Klasztor i kościółek w Tarnowie Pałuckim. Potem
wzięli udział w konkursach sprawnościowych takich jak:
strzelanie, rzut granatem, podnoszenie ciężarków, gra w bulle.
Wieczorem przy ognisku i muzyce podsumowano
czterodniowy zlot. Wręczono nagrody i puchary zwycięzcom
poszczególnych konkurencji w a także puchar dla
najliczniejszej grupy rowerowej z Klubu „Sigma” z Poznania
oraz KTR „Bicykl” z Ostrowa Wlkp. Za całokształt pracy dla
turystyki rowerowej i krajoznawstwa kol.kol. Dance
Kujawińskiej – Lupa i Ryszardowi Rurce zostały wręczone
przez prezesa Oddziału PTTK w Wągrowcu kol. Tomasz
Bieguna pamiątkowe medale 65- lecia O/PTTK oraz puchary.
W sumie kol. prezes wręczył 21 pucharów. Każdy z
uczestników Zlotu otrzymał medal , mapy miasta i powiatu
wągrowieckiego oraz albumy miasta Wągrowca. Prezes
Oddziału dziękuje za pomoc przy organizacji Zlotu kol. kol.
Iwonie Balcerowicz, Annie Biegun, Lucynie Cegielskiej,
Michałowi Jahnz, Radkowi Karnowskiemu, Gosi Kosiór ,

Marii Lalik, Ani Matlach, Jackowi Orchowiczowi, Leszkowi
Pilc, Aldonie Tatarynowicz.
Oddział PTTK serdecznie dziękuje sponsorom: Urzędowi
Miasta za przekazane albumy o Wągrowcu i opłacenie pobytu
w Aquaparku oraz Starostwu Powiatowemu za cieszące się
ogromnym zainteresowaniem gości książki o powstaniu
wielkopolskim i za gadżety turystyczne.
Prezes Oddziału
Tomasz Biegun

