DNI KONINA’2005 Spacerkiem po Zdrowie 22 maja 2005
W ramach obchodów DNI KONINA w niedzielę 22 maja 2005 Klub Turystyczny PTTK w
Koninie przygotował historyczny spacer po mieście. Specjalną linię SPACER obsłużył koniński MZK. Trasę pieszą rozpoczęto w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ulicy Kaliskiej.
Przewodnik Piotr Rybczyński, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Konina, a zarazem kierownik konińskiego biura Archiwum Państwowego w Poznaniu przypomniał historię tego obiektu, zbudowanego przez miasto z przeznaczeniem na koszary. W świetlicy Ośrodka gospodarzem był pan Dariusz
Frankiewicz, emerytowany pracownik istniejących w tym budynku placówek edukacyjnych. Zapoznał
z ekspozycją poświęconą działającej tu w latach 1928 – 1938 Szkole Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich.
Na ulicy Solnej Piotr Rybczyński opowiedział o magazynach soli, od których ulica wzięła nazwę. Potem obejrzano
dawny wojskowy maneż przy ulicy Zagórowskiej i przypomniano działającą do lat siedemdziesiątych XX wieku trzecią z
kolei konińską rzeźnię. Na ulicy Kościuszki (dawna Utrata lub Borzętowo, od nazwy istniejącego obok folwarku) kilka razy
napotykano ślady działalności inwestycyjnej miasta i jego obywateli w XIX i XX wieku. Spacerkiem przekroczono zakryty
w mieście kanał Topiec – Powa i udano się do parku. Park im. Fryderyka Chopina o powierzchni 10 ha ma 170-letnią tradycję i należy od najstarszych parków miejskich na ziemiach polskich. Za parkiem nawiedzono miejsce po cmentarzu żydowskim i pomnik upamiętniający wykonaną przez niemieckich okupantów egzekucję obywateli polskich 10 listopada
1939 roku.
Nad Wartą (403. kilometr jej biegu) w miejscu dawnej przystani Konińskiego Towarzystwa Wioślarskiego rozpalono
ognisko i rozpoczęła się majówka. Obecny gospodarz budynku KTW, Leonard Paczesny, prezes LOK w Koninie, powitał
wędrowców i zaprosił na zawody strzeleckie. Puchar Prezesa Oddziału PTTK w Koninie za 83 punkty wystrzelane na 100
możliwych zdobył Maciej Ludwin z Konina. W dalszej kolejności uplasowali się Maciej Nejman z Kościelca, Szymon Kałecki i Maria Gruszczyńska z Konina. Uczestniczący w spacerze mieszkańcy Konina pojechali dalej świętować DNI KONINA, a goście z Wrześni zakończyli II etap w restauracji Kresowianka. Spacer zorganizowany został przy współpracy
PTTK, LOK, Towarzystwa Przyjaciół Konina i MZK.
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Wystawę w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy Kaliskiej zaprezentowali Piotr Rybczyński i Dariusz Frankiewicz

Park miejski na Piaskach zakładano w XIX wieku, a największą
popularnością cieszył się w okresie międzywojennym

Uczestnicy spaceru marzyli o czystej Warcie i pięknej promenadzie nadrzecznej bez wszechobecnych potłuczonych szkieł i porzuconych papierków

Zdobywcy trofeów w konkursie strzeleckim Maciej Ludwin, Maciej
Nejman z Kościelca i Szymon Kałecki

