Światowy Dzień Turystyki 2009 w regionie konińskim
Jubileuszowy, 30. Światowy Dzień Turystyki 2009 odbył się 27 września br. w
Ghanie. Spotkanie organizowane przez Światową Organizację Turystyki
(UNWTO) pod hasłem Turystyka - Świętowanie Różnorodności było okazją do
mówienia o najważniejszych właściwościach turystyki: jej rozwoju w harmonii i
jedności oraz wskazania jej wpływów na wszystkie sfery życia: społeczną,
polityczną, gospodarczą i kulturową. Władze Konina i powiatu konińskiego
zorganizowały oficjalne obchody 25 września 2009 w Licheniu. Wśród wyróżnionych
przez Prezydenta Konina znalazł się nasz Klub Turystyczny PTTK w Koninie i pani
redaktor Iza Kolasińska. Na wystawie fotograficznej w ARCE znalazły się zdjęcia ze
spływu kajakowego podczas 13. Rajdu Chatkowego.
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Organizację części krajoznawczej powierzono konińskiemu Oddziałowi PTTK.
Piękna pogoda w niedzielę 27 września pozwoliła ziścić zamierzenia. Uzgodnienia z
LOT Marina, władzami miejskimi, powiatowymi i gminnymi przeprowadził prezes
Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki. Przewodnicy PTTK Wanda Gruszczyńska i
Ludwik Zieliński oprowadzili chętnych po Koninie. Grupa z Bydgoszczy własnym
autokarem zajrzała z panem Ludwikiem do muzeum w Gosławicach. Rowerzyści
przemierzyli 60 kilometrów szlakami rowerowymi. Trasę rowerową prowadził
Zbyszek Szczypkowski. Wszyscy spotkali się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ślesinie. Kierownik Ośrodka Jan Radzimski powitał licznych przybyszów z
Bydgoszczy, Inowrocławia, Słupcy, Koła, Osieka Małego, Kościelca i Konina łącznie 102 osoby - przypominając o trzydziestoleciu ślesińskiego Ośrodka i zaprosił
na rejs statkiem "Pawełkiem" oraz na grochówkę (ufundowane przez gminę Ślesin).
Sprawdzianem wiedzy o regionie był konkurs krajoznawczy, który wygrał Jerzy
Bitner z Bydgoszczy. Upominki laureatom i uczestnikom konkursu wręczyła Ewelina
Rapeła z konińskiego Starostwa. Najliczniejsza grupa (28 osób) z Bydgoszczy na
ręce wiceprezesa Oddziału PTTK SZLAK BRDY Tadeusza Frymarka otrzymała
bogaty zestaw materiałów informacyjnych o Konińskiem. "Jeszcze tu wrócimy, bo
tereny są piękne" - obiecały koleżanki z Bydgoszczy. Zwiedzanie Ślesina, Ignacewa i
zalewanej odkrywki Lubstów uzupełniło różnorodny program. Uczestnicy docenili rolę
turystyki w budowaniu zrozumienia, wzmacniania społeczności oraz promowania
Więcej http://konin.pttk.pl
wyższych standardów życia.
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