FERIE Z PTTK’2006
Tegoroczne ferie zimowe upłynęły pod znakiem prawdziwej,
śnieżnej zimy. Klub Turystyczny PTTK w Koninie przygotował
cykl niedzielnych spacerów SPACERKIEM PO ZDROWIE.
Każdy spacer miał zróżnicowaną problematykę i charakter.
W pierwszą niedzielę zapoznaliśmy się z kościołem św.
Bartłomieja w Koszutach Małych i wielce interesującą historią
umieszczonego w nim obrazu maryjnego. Zwiedziliśmy słupeckie nekropolie: cmentarz św. Krzyża, miejsce upamiętniające cmentarz żydowski i pozostałości cmentarza prawosławnego. Na koniec szefowa Muzeum Regionalnego im. Wociecha Sypniewskiego Beata Czerniak zaprezentowała interesujące ekspozycje. Szczególne zainteresowanie wzbudziła stała
wystawa „Pradzieje Słupcy”, na której wiodacym tematem było
grodzisko łużyckie na jeziorze Słupeckim. Dzięki wspaniałym
warunkom część uczestników dotarła tam po lodzie. Nad jeziorem Słupeckim piknik z grochówką i kuligiem przygotowali
członkowie tamtejszego Oddziału PTTK na czele z prezesem
Andrzejem Kończakiem i szefem Klubu Turystyki Kolarskiej
Bogdanem Śniegockim. Na drugim etapie pokonano odległość
Kawnice – Konin.
Półmetek ferii zimowych upłynął pod znakiem przyrody w
lasach grodzieckich. Wycieczkę ścieżką przyrodniczą poprowadził pracownik Nadleśnictwa Grodziec pan Marian Kociołek.
Napotkane na trasie przykłady drzew komentował na miejscu.
Z wykładu w rozsłonecznionym lesie można było poznać odpowiedzialną pracę leśników i sposoby gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Odpoczynek na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu, przy pięknej pogodzie, pozwolił na całkowity relaks. Drugi etap prowadził z Zarzewka do Rzgowa.
Na zakończenie ferii zwiedzano autostradę A2 w budowie
na odcinku Żdżary – Beznazwa. Przewodnikiem był pan Ryszard Nawrocki, majster budowy Obwodu Utrzymania Autostrady w Żdżarach. Inauguracyjne jazdy autobusem linii SPACER po dostępnych pasmach autostrady pozwoliły poznać
obiekty autostradowe o różnym przeznaczeniu. Zwiedzanie
poprzedził pięciokilometrowy spacer po przepięknie ośnieżonych Pagórkach Złotogórskich. Uczestnicy drugiego etapu dotarli w promieniach lutowego słońca do Żychlina.
19 osób wybrało się na sześciodniowy wypad w Masyw
Śnieżnika i Kotlinę Kłodzką. Zdobyli Śnieżnik 1426 m n.p.m.,
Czarną Górę 1205 m n.p.m., zwiedzili Bystrzycę Kłodzką, Międzygórze z zamarzniętym wodospadem Wilczki, Lądek Zdrój i
Kłodzko. Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie Huty
Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim oraz Jaskini
Niedźwiedziej w Kletnie.
Z oferty PTTK skorzystało łącznie 216 osób głównie z Konina. Najmłodszą grupą byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 15 w Koninie pod opieką pani Iwony Baszczyk. Przeważały
zespoły rodzinne. Na wszystkich etapach pokonano niemal 40
kilometrów na nizinach i 52 kilometry w górach.
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