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Cykl „SPACERKIEM po ZDROWIE” od pięciu lat zadomowił się w kalendarzu imprez dla mieszkańców Konina. Na
ostatni wakacyjny spacer Tomasz Teskowski z Klubu Turystycznego PTTK w Koninie zaplanował trasę z Ignacewa do
Lubstowa. Autobusem MZK linii specjalnej „SPACER” kierował sympatyczny Ireneusz Szymański.
Z racji 140. rocznicy Powstania Styczniowego w Ignacewie odwiedzono miejsce bitwy 8 maja 1863. Bitwa pomiędzy
oddziałem Edmunda Taczanowskiego a wojskami carskimi była krwawa, a miejsce pochówku powstańców upamietnia
pomnik ze świeżo odremontowanym ogrodzeniem. Następnie 53 piechurów pokonało różnicę poziomów ponad 30 metrów i
wędrowało wierzchołkiem hałdy odkrywki „Lubstów”, podziwiając piękne widoki na Licheń, Złotą Górę i jezioro Lubstowskie.
Do piechurów dołączyło 16 kolarzy, a wśród nich 6-osobowa grupa z Wrześni pod wodzą Macieja Kizierowskiego. Ksiądz
proboszcz w Lubstowie przyjął grupę nietypowych „pielgrzymów” bardzo serdecznie i scharakteryzował późnorenesansowy
kościół w Lubstowie, z którego parafianie są bardzo dumni.
Na plaży po wschodniej stronie jeziora Lubstowskiego gościł wędrowców pan Jerzy Piasecki. Tuż przy wodzie
rozgorzało ognisko, a śmiałkowie niebaczni na zapowiadającą jesień pogodę skorzystali z ożywczej kąpieli. Pieśni o
błądzących turystach z akompaniamentem gitary niosły się aż na drugi brzeg jeziora. Gospodarz „plaży w budowie” Jerzy
Piasecki zaprosił wszystkich na drugi rok, kiedy plaża będzie gotowa.
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Data bitwy na pomniku w Ignacewie

Widok z hałdy „Lubstów” na jezioro Lubstowskie

W kościele Św. Jadwigi w Lubstowie

Pomnik w Ignacewie

Hałda lubstowska od południa ma ciekawą rzeźbę

Widok z hałdy „Lubstów” na Bylew, a w oddali
Licheń

Na trasie wiało. Na pierwszym planie Lidia
Prus ze Słupcy, za nią po lewo prezes
Oddziału PTTK w Koninie Andrzej łącki z córką
Anną i żoną Urszulą, senior Andrzej Szurkowski
i inicjator cyklu „Spacerkiem po zdrowie” w białej
koszulce z aparatem fotograficznym Marek Chlebicki

W drugiej ławce od prawej nasz kierowca
Ireneusz Szymański

Proboszcz parafii w Lubstowie ks. kan. Stanisław
Kasza powitał nietypowych „pielgrzymów” bardzo
serdecznie

Cykl „SPACERKIEM po ZDROWIE”

Kościół w Lubstowie żegnany
przez rowerzystów z Wrześni

Na plaży „w budowie” kiełbaski pieką
Teresa Kozanecka, Jolanta Panster
i Maria Stępniak z Wrześni, Majka
Gruszczyńska i Marek Chlebicki

Autobus linii specjalnej „SPACER”
w Lubstowie odwozi uczestników
I etapu. Na II etap do stacji Budki Nowe
wybrało się 8 wytrwałych. Odwiedzili
przepiękne uroczyska i zdążyli na
wieczorny pociąg do Konina

Kolejny spacer do źródeł rzeki Warcicy 14 września związany będzie z ogólnopolską akcją Polskiego Towarzystwa
Turystyczno – Krajoznawczego „Spotkania u źródeł rzek”. Akcja ma na celu zapoznanie rodaków z zasobami wód,
zwrócenie uwagi na stan źródeł, ich uporządkowanie i dokumentację.
Konin, 25 sierpnia 2003 tekst i zdjęcia Wanda Gruszczyńska (sekretarz Klubu Turystycznego PTTK w Koninie)
Zdjęcia Bartłomieja Cichockiego

