SPACERKIEM PO ZDROWIE 25.09.2005
Od 26 lat pod patronatem Światowej Organizacji Turystyki obchodzony
jest co roku w dniu 27 września Światowy Dzień Turystyki. Światowy
Dzień Turystyki obchodzony jest jako święto turystów, ludzi aktywnych, a
także ludzi, którzy zajmują się turystyką w ramach działalności samorządowej lub społecznej. Ustanowione przez Światową Organizację Turystyki
na ten rok hasło brzmi: "PODRÓŻE I TRANSPORT - Od wyobraźni Juliusza Vern'a do rzeczywistości XXI wieku". Hasło ukazuje złożoność i zależność procesów jakie zachodzą pomiędzy turystyką a gospodarką, uświadamia jednocześnie o interdyscyplinarności turystyki, która "przeplata się"
przez różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego.
Klub Turystyczny PTTK w Koninie zaplanował w niedzielę poprzedzającą 27 września spacer w okolice Grodźca. Transport zapewnił koniński
MZK, podstawiając autobus linii SPACER. Wędrówka pieszo przez Lasy
Grodzkie rozpoczęła się za miejscowością Lipice, gdzie skończył się asfalt.
W lesie było sucho i ciepło. Tupot nóg wzbijał kurz. Kolorowa grupa wędrowców wędrowała w jesiennym słońcu w pobliżu Sroczej Góry 114 m
n.p.m. Przed miejscowością Stara Huta przekroczyła most nad rzeczką
Bawół. Potem nastąpił podział na grupy. Grupa Krzysia Okońskiego udała
się prosto do Grodźca, gdzie zostali przyjęci w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Grodziec.
Grupa Marka Chlebickiego spenetrowała najwyższe wzgórza do 119,3
m n.p.m., a na wschód od szosy mokry fragment boru pocięty rowami wypełnionymi wodą. W końcu doszła do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w
Grodźcu. Ognisko już płonęło. Salę ekspozycyjną i teren Ośrodka zaprezentował pan Marian Kociołek. Szczególną uwagę zwróciła ścieżka w koronach drzew. Zainteresowani obejrzeli makietę kopalni i elektrowni, podarowaną Nadleśnictwu przez KWB Adamów. Dawne mieszkanki pani Genia
z Grodźca i pani Kazimiera z Konar opowiedziały o swoim życiu w tych
stronach. Na II etap do Rzgowa wybrało się 12 wspaniałych pod wodzą
Marka Chlebickiego.
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Ścieżka w koronach drzew

Teren Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Grodźcu
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