25 LAT KLUBU TURYSTYCZNEGO PTTK w KONINIE
SPACERKIEM PO ZDROWIE Autostradą A2 w nieznane
PO KWIATEK DLA EWY 26.02.2006
W ostatnią niedzielę ferii zimowych 26 lutego 2006 Klub Turystyczny
PTTK w Koninie zorganizował spacer pod hasłem PO KWIATEK DLA EWY.
Hasło to wymyślił nasz nieżyjący już kolega Andrzej Mielcarek (1957 – 2002)
w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Linię MZK KONIN SPACER obsługiwał pan Ireneusz Szymański. Wyjechaliśmy poza Konin drogą czwartej kolejności odśnieżania Brzeźno
Nowe – Smólnik. Spacer rozpoczął się na skraju wsi Ignacew. Na początku koledzy z Klubu poczęstowali kwiatkami w kształcie i o smaku pączka.
Posilona kolumna 65 turystów ruszyła na południe wśród płatków prószącego śniegu. Trasa spaceru wiodła drogami pomiędzy 119 m n.p.m. a
155,5 m n.p.m. Urozmaicona rzeźba terenu, głazy narzutowe, śniegi po
kolana to były główne atrakcje prawie pięciokilometrowego marszu, który
prowadziła Wanda Gruszczyńska z pomocą Marcina Rusina i państwa
Majki i Romualda Polowych. Przez wieś Teresina szliśmy fragmentem
niebiesko znakowanego szlaku pieszego PTTK Żychlin – Turek.
Po pokonaniu wielu malowniczych pagórków i dolin nareszcie ukazała
się autostrada A2! Doszliśmy do przejazdu gospodarczego PG-150 na
wschodnim krańcu wsi Żdżary. Z korony autostrady turyści wyglądali jak
krasnoludki. Po chwili nastąpił inauguracyjny przejazd autostradą A2 autobusem linii SPACER. Wraz z panem Ryszardem Nowickim, majstrem z
budowy A2, zwiedzilismy Obwód Utrzymania Autostrady Żdżary. Szczególnie imponujący był magazyn soli w kształcie wigwamu. Obejrzeliśmy
węzeł drogowy Żdżary i pojechaliśmy do wiaduktu WE-151A. Zwiedzanie
i przejazd autostradą było możliwe dzięki uprzejmości pana Grzegorza
Florczyka z firmy STRABAG.
Przy bliźniaczym wiadukcie ekologicznym WE-152A rozpalono małe
ognisko. Po marszach i zwiedzaniu pieczone kiełbaski smakowały wybornie. Informacje o kolejnych imprezach przekazali Marek Chlebicki i Marcin
Rusin. Klub zaprasza do Muzeum secesji w Płocku 18 marca i na TOPIENIE MARZANNY 26 marca. Uczestnicy I etapu wrócili autobusem linii
SPACER do Konina.
Na drugi etap do Żychlina wybrało się 13 piechurów. Zaświeciło im
ciepłe, lutowe słońce. Przecierając początkowo leśne scieżki, potem drogami, dotarli wieczorem do Żychlina. Jak zwykle ekipa z Wrześni (tym razem czteroosobowa) wróciła pociągiem odprowadzana przez koniniaków.

Linia SPACER na drodze do wsi Ignacew

Kwiatki miały kształt i smak pączków

Czasami czuliśmy się jak w górach

Tekst i zdjęcia Wanda Gruszczyńska

Zwiedzamy Obwód Utrzymania Autostrady
Żdżary, skąd będzie nadzorowany odcinek
do Strykowa

Inauguracyjny przejazd autobusu linii SPACER autostradą A2
(obok wiaduktu ekologicznego WE-151A)

Pan Ryszard Nowicki z budowy A2, pełniący funkcję przewodnika, był zasypywany
przez turystów licznymi pytaniami

