28. Rajd dla Dzieci * 27 maja 2007 * Lubstów
A cóż to tak kwacze? To ruszył rajd z kaczuszkami. Bohaterem tegorocznej
edycji Rajdu dla Dzieci, organizowanego corocznie od 1980 roku przez Klub
Turystyczny PTTK w Koninie, były te sympatyczne ptaki. Na trasach wokół jeziora
Lubstowskiego można było spotkać kacze rodziny. W konkursie plastycznym dzieci
rysowały wędrowne i domowe kaczki.
Rankiem w niedzielę 27 maja 2007 spod szkoły nr 8 w Koninie wystartowały 3
autokary, a ze Sławska jeden. Dzieci zmierzały na punkt widokowy odkrywki
Lubstów. Oczekiwał tam mgr inż. Zbigniew Jagodziński, główny technolog
O/Lubstów. Pokazał dzieciom najgłębszą w naszym rejonie dziurę w ziemi.
Cierpliwie odpowiadał na pytania czterech grup rajdowych! Po dawce wiedzy dzieci
ruszyły na trasy rajdowe przez malownicze okolice Lubstówka i Lubstowa, a inne
grupy przez widokowe hałdy na Wierzelinie. Pogoda sprzyjała, było ciepło i słonecznie. Mali wędrowcy obejrzeli
gródek stożkowaty z XIV w. w Lubstówku, tamże kościółek drewniany z XVIIIw., a w Lubstowie zapoznali się z
zabytkami tej ciekawej wsi szlacheckiej. Grupa młodzieży z Lubstowa odwiedziła ośrodek „Ania i Filip” w Izabelinie.
Obsługę rajdu stanowili wolontariusze:
- kadra przewodnicka Oddziału PTTK w Koninie,
- mgr inż. Zbigniew Jagodziński z KWB w Koninie
- grono pedagogiczne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie
- studenci PWSZ w Koninie (w ramach praktyk).
Najliczniejsze rodziny rajdowe były 5 osobowe, rodzina Paszków i Jankowskich (widoczna na zdjęciu). Rodzina
Jankowskich wchodziła w skład drużyny ze Szkoły Podstawowej w Sławsku, która zajęła trzecie miejsce.
Najliczniejsze drużyny z Lubstowa (57 osób), SP nr 8 w Koninie (56 osób) i ze Sławska (30 osób) otrzymały puchary.
Oprócz nich w rajdzie wzięli udział mali turyści z Osieczy i konińskie rodziny.

Eksploatacja węgla z O/Lubstów zakończy się w 2009 roku

Rodzina Jankowskich demonstruje puchar dla SP w Sławsku

Na mecie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Lubstowie rozegrano mnóstwo gier i zabaw aż do chwili
ulewy, która zmusiła do schronienia się pod gościnny dach wspaniałej sali gimnastycznej. Tam komandor rajdu
Andrzej Łącki ogłosił wyniki konkursów. W konkursie krajoznawczym wiedzą o regionie popisały się najlepiej: Kasia
Karczewska (maksymalna ilość punktów), Agnieszka Michalska, Marta Pogodska i Pamela Augustyniak, wszystkie
ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Koninie. Najmłodszym uczestnikiem rajdu był Bartosz Woźniak (ur. 10.07.2005), nieco
starszym Mikołaj Paszek (ur. 03.02.2005). Rajd odbył się w ramach KONIŃSKICH DNI RODZINY.

Wyścigi rzędów wprowadziły mnóstwo zabawy
Tekst: Wanda Gruszczyńska, Zdjęcia: Michał Gruszczyński

Grupa wolontariuszy po deszczu na tle szkoły w Lubstowie

