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KONIEC WAKACJI
Od prawie 6 lat Klub Turystyczny PTTK w Koninie prowadzi Cykl SPACERKIEM PO ZDROWIE. Impreza włączona
jest do miejskiego kalendarza imprez. Stale współpracuje MZK w Koninie, a w zależności od terenu do organizacji dołączają się miejscowe firmy, instytucje lub osoby.
W ostatnią niedzielę letnich wakacji 29 sierpnia 2004 ponad 60 piechurów i 10 kolarzy wędrowało atrakcyjnymi terenami okolic Konina i Ślesina. Trasa piesza prowadziła przez tereny byłej wsi Sławęcin, która zniknęła z powierzchni podczas budowy odkrywki Jóźwin. Dno nieczynnej już odkrywki okazało się ciekawe, obfitujące w pagórki, oczka wodne i wysokie trawy. Słońce przygrzewało i potęgowało wrażenie afrykańskiej sawanny.
Wędrowcy podziwiali urozmaiconą rzeźbę dawnej odkrywki i wyrazili żal, że gmina przeznacza tak atrakcyjne tereny
pod śmietnisko i składowisko popiołów. Chciałoby się, żeby pobudować tam tory krosowe dla motocykli i rowerzystów
górskich, kolejkę gondolową, park i wykorzystać szansę na rozwój turystyki.
Pan kierowca o imieniu Marek z konińskiego MZK dowiózł turystów do OSiR w Ślesinie, gdzie czekało już przygotowane ognisko i miła, gościnna atmosfera, którą zapewnił dyrektor ośrodka pan Stanisław Radzimski. Na plaży swoje aktualne dzieło zaprezentował ślesiński konstruktor Jerzy Gruchalski. Sportowy samolot za dwa miesiące powinien być gotowy. Pan Jerzy odpowiadał na liczne pytania, a turyści podziwiali precyzję konstruktora. Krótki rejs PAWEŁKIEM pozwolił
spojrzeć na urokliwe jezioro Ślesińskie z tafli wody. Było to ciekawe zwłaszcza dla zamiejscowych uczestników spaceru z
Wrześni (grupa kolarzy), Słupcy i Poznania.
Na drugi etap przez lasy kazimierskie wybrało się siedmiu wspaniałych pod wodzą Marka Chlebickiego. Pozostali
specjalną linią SPACER, którą raz w miesiącu uruchamia koniński MZK, wrócili do Konina.
Kolejny SPACER zaplanowany jest w sobotę 25 września z okazji Światowego Dnia Turystyki. Meta będzie na terenie
przystani Marina Ląd.

Schodzimy na dno.

Dno urozmaicone rowami i pagórkami
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Kolarze z Wrześni w Koninie

Linia SPACER na tle d. odkrywki Jóźwin

Na dnie upał afrykański i sawanna

Jerzy Gruchalski (w białym) z samolotem

