FERIE ZIMOWE ’2007 z PTTK i MZK w Koninie
PTTK Oddział w Koninie zaprasza w każdą niedzielę ferii zimowych na SPACERKI PO ZDROWIE.
Autobus MZK linii SPACER kursuje od 9:25. Rozkład na stronie http://konin.pttk.pl w dziale
ZAPOWIEDZI. Główny przystanek pod wieżą obok dworca PKP w Koninie godz. 10:00.
*** Zaczynamy 14 stycznia spacerem noworocznym do wsi Podgór, a stamtąd do
kręgielni FART. Podsumujemy spacery'2006 i zaśpiewamy kolędy. Po zwiedzeniu
kościoła Św. Wojciecha w Morzysławiu wysłuchamy koncertu organowego.
*** 21 stycznia RAJD Śladami Powstania 1863 do gminy Wierzbinek i nie tylko.
Przewidziano ognisko.
*** 28 stycznia spacerujemy (i jedziemy) do Warzymowa. Może spotkamy archeologa? Po
drodze planujemy krótki odpoczynek przy ognisku. Taka okazja się nie powtórzy! ZAPRASZAMY!
SPACER NOWOROCZNY 14.01.2007
Na zimowe ferie '2007 Klub Turystyczny PTTK w Koninie wraz z MZK Konin zaproponował cykl spacerów
niedzielnych. Spacer w pierwszą niedzielę ferii 14 stycznia 2007 był zarazem pierwszym spacerem w 2007
roku, stąd nazwa NOWOROCZNY. Marszruta opracowana przez Wandę i Michała Gruszczyńskich wiodła od
wiaduktu nad linią kolejową Konin - Warszawa przez miejscowości Podgór i Podbór do szosy Kramsk –
Wysokie. Autobus MZK Konin linia SPACER, prowadzony przez pana Zbyszka Antkowiaka, dojechał do
jedynego, oryginalnego wiaduktu nad trasą kolejową. Trasa kolejowa Strzałkowo - Kutno przez Konin była
budowana po odzyskaniu niepodległości i oddana do użytku w 1922 roku. Kilka lat później wznoszono
wiadukty. Ten uchował się w oryginalnym stanie, gdyż znajduje się na bocznej drodze. W miejscowości
Podgór zwiedzano opuszczone gospodarstwo z dostojnym dębem. Na łąkach kwitły stokrotki. Droga ze wsi
Podgór do wsi Podbór wiła się malowniczo u stóp
pagórków stanowiących wschodnią krawędź pradoliny.
Słońce świeciło, temperatura +12 stopni, wiatr zachodni,
widoki wspaniałe. Podziwialiśmy pasmo Złotogórskie na
południu, Dolinę Grójecką na zachodzie, kościoły
Licheńskie, panoramę Kramska i hałdy odkrywki Drzewce
na północy i wschodzie. Pola były zielone, jak to w
styczniu.
Po przechadzce dojechaliśmy do Centrum Rekreacji
FART w Woli Podłężnej. Gospodyni FARTU Marzena
Gruberska serdecznie powitała licznych gości (73 osoby).
Wśród spacerowiczów był wolontariusz WOŚP, który
udekorował
wszystkich
ofiarodawców
dumnie
prezentowanymi serduszkami. Podsumowanie 2006 na
ekranie i w tabelce wypadło efektownie. W 2006 roku na
spacerkach odliczyło się niemal 1000 spacerowiczów!
Prezes Klubu Marek Chlebicki i prezes Oddziału PTTK w
Koninie Andrzej Łącki nakreślili plany na 2007 rok.
Loterię
noworoczną
przygotowała
Wanda,
a
pomocnikami byli Malwinka, Ania, Monika i Krzysztof. Po
zaśpiewaniu kilku kolęd trzeba było pożegnać kręgielnię.
Linia SPACER przewiozła uczestników do kościoła Św.
Wojciecha w Morzysławiu.
Proboszcz parafii Św. Wojciecha ks. Prałat Józef
Wysocki zaprosił do kościoła. O historii parafii i kościoła
opowiedział ks. dr Henryk Witczak. Zainteresowani nabyli
niedawno wydaną książkę autorstwa ks. dr Henryka
Witczaka o parafii Św. Bartłomieja w Koninie. Organista
Sławomir Woźniak zaprezentował 15 głosowe organy,
które zamontował w 1912 r. warszawski organmistrz
Wojciech Gadko i dał krótki koncert. Na drugi etap
wybrało się 11 piechurów. Linia SPACER rozwiozła
utrudzonych po Koninie. W styczniu jeszcze 21. i 28.
wyjedzie zgodnie z rozkładem podanym w dziale
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Okolice wsi Wysokie są malownicze
Uczestnicy z gospodarzami centrum FART
Brawa na zakończenie koncertu organowego

