SPACERKIEM PO ZDROWIE * PTTK + MZK + UM Konin
01-03-2009 * Po Kwiatek dla Ewy
Ciepła Chójka - Brzeźniak - Leśniczówka Głodów Mokre - Daninów 4 km
W niedzielę 1 marca spacerem pod hasłem PO KWIATEK DLA EWY Klub Turystyczny PTTK uświetnił zakończenie ferii
zimowych ‘2009. Linię SPACER MZK
Konin obsługiwał pan Michał Rzeszotarski
według rozkładu zamieszczonego na stronie http://konin.pttk.pl. Przewiózł mieszkańców Konina i turystów z Wrześni
i Słupcy do wsi Ciepła Chójka (obecnie
Brzeźniak). Polna droga wzdłuż młodego
lasu była miejscami zamarznięta, a gdzieniegdzie błotnista. Resztki śniegu bieliły
się w bruzdach. W ogródkach wyrosły przebiśniegi. W kolejnym lasku malowniczy
wąwóz otworzył się na szeroką dolinę i na wzgórze 116,3 m n.p.m. Frajdą dla dzieciaków były ostatnie płaty śniegu i zwiedzanie opuszczonego domu. Rozmokła droga zaprowadziła do jeziora Głodowskiego w
miejscu dawnego kanału zrzutowego z kopalni. Zamarznięta tafla bieliła się tajemniczo. Dawne dno jeziora już zarosło, lecz
pozostały widoczne ślady wyższego poziomu wody. Leśnymi duktami dotarliśmy do
leśniczówki Głodów Mokre i położonej obok
niej ostoi myśliwskiej.
„Darz bór!” – powitał prezes Koła Łowieckiego „DROP” pan Zbigniew Kujawa
i wygłosił pogadankę o gospodarowaniu w
lesie i stanie zwierzyny w rewirze. Zainteresowanie wzbudziły opowieści o roli
dzików (widzieliśmy ślady buchtowania podczas przechadzki) i stadnym życiu
zwierzyny płowej. Najmłodsi mogli obejrzeć świat z góry, wchodząc na ambonę.
Prezes Klubu Turystycznego Marek Chlebicki zaprosił na tradycyjne baby. Bukiet
dla pań wykonany był z kolorowych liści. W koncercie przy ognisku nie zabrakło
piosenki „Baby, ach te baby, człek by je łyżkami jadł”. Tenorzy popisywali się wykonując „Brunetki, blondynki”. Barwą głosu i technicznymi możliwościami dorównał Janowi Kiepurze Krzysztof Łyjak, który rok temu wracał z wyprawy do Afryce.
Po pożegnaniach podzieliliśmy się na grupy. Uczestnicy I etapu z Markiem Chlebickim
udali się do linii SPACER we wsi Daninów i pełni wrażeń odjechali do Konina. Na II
etap długości 11 km do Posady wybrało się 14 osób (spośród 86).
Tekst W. Gruszczyńska
Więcej: http://konin.pttk.pl

Wąwóz w Brzeźniaku

Zamarznięte jezioro Głodowskie

Baby, ach te baby – niesie Prezes

Zdjęcia: Jerzy Chmielewski, Marek Chlebicki, Zbyszek Szczypkowski

W ostoi Koła Łowieckiego DROP. U góry: prezes Koła Zbigniew Kujawa w rozmowie z Michałem Gruszczyńskim

