TURYSTYCZNE FERIE ZIMOWE '2012 * PTTK Konin, STR CIKLO, KTSR Sport Club KOnin, Cr@zy Bike
Zmienna pogoda urozmaiciła przedsięwzięcia na ferie, zamieszczone na plakacie.

Spacer Walentynkowy * 12 lutego 2012
Konin - Licheń - Pogoń Gosławicka - Smólnik 4 km

Całoroczny cykl spacerów rekreacyjnych na tropach dziedzictwa narodowego jako
projekt SPACERKIEM PO ZDROWIE jest realizowany przez Oddział PTTK w Koninie
od 1998 roku. W mroźny ranek srogie warunki nie zniechęciły 65 piechurów i 4
rowerzystów z STR CIKLO i Sport Club Konin. Zmrożony śnieg, skrzypiał pod butami i
oponami. Gwoździem programu była niemal 2-godzinna wizyta w muzeum im. ks.
Józefa Jarzębowskiego w Licheniu. Spacer 4 km z Pogoni Gosławickiej do Smólnika
przez zaśnieżone tereny leśne dostarczył wielu wrażeń. Przy traperskim ognisku
prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Marek
Chlebicki wyróżnił za współpracę kol. Jolantę
Kraskę, a rodzinie Pęcherskich wręczył zdobyte w
2011 r. odznaki turystyki pieszej PTTK. Miłym
akcentem były walentynkowe balony i serduszka.
Najmłodszymi uczestnikami spaceru byli Iza
Pęcherska i Jaś Okoński. Linię SPACER MZK Konin
fachowo obsłużył pan Andrzej Pawlikowski. II etap: 9
osób udało się z Grąblina do Konina.
Podglądamy Panią Zimę * 26 lutego 2012
Władzimirów L. Bieniszew - szlak zielony - dąb Dziadek 4 km - Muzeum Okręgowe w Koninie (Gosławice)
W 1953 r. powstał w Koninie oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Jednym z jego pierwszych
działań było wyznakowanie szlaków turystycznych w Puszczy Kazimierskiej i na Złotą Górę. Przepięknym fragmentem
zielonego szlaku pieszego wędrowało 98 uczestników spaceru "Podglądamy Panią Zimę. Wśród podziwiających widoki na
jezioro Gosławskie było 30 uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie, pod opieką pań Anety
Terebińskiej, Moniki Antczak, Izabeli Kurowickiej i Urszuli Trochowicz, którzy w ten sposób zakończyli ferie zimowe.
Najmłodszą uczestniczką była 5-letnia Maja Wawrzyniak z Konina, a najstarszym uczestnikiem Jan Kujawa. Górską
wspinaczkę przypominało wejście od poziomu jeziora (84 m n.p.m.) na wzgórze 120,7 m. Szlakiem rowerowym,
stanowiącym część wyznakowanej kolorem zielonym rowerowej "Pętli dookoła Konina", przyjechało 15 rowerzystów z STR
CIKLO, Sport Club Konin i Cr@zy Bike. Przy ognisku posileni turyści zaśpiewali pieśni z akompaniamentem gitary. Jedni
pieszo wśród łabędzi, a inni autobusami udali się do Muzeum Okręgowego w Koninie - Gosławicach. Młodzieży z
Lubstowa przypadły do gustu wystawy "Słoń leśny", "Wielkopolskie górnictwo" i
skansen maszyn górniczych. Inni obejrzeli wystawę "Konin poprzez wieki" i "Pradzieje
ziemi konińskiej". Personel muzeum udzielił informacji i przygotował termosy z
wrzątkiem. Herbatkę zafundował Klub Turystyczny PTTK w Koninie. Wszyscy wyszli z
kulturalnym niedosytem, obiecując powrót do muzeum przy najbliższej okazji. Linię
SPACER MZK Konin obsłużył pan Ryszard Dubel. Na drugi etap 6 km z Malińca do
Konina wybrało się 9 osób.
Inauguracja sezonu rowerowego * 19 lutego 2012
Konin – Bieniszew – Konin 25 km
Prawie w "Samo południe" o g. 11 w uświęconym przez cyklistów miejscu "Pod Kuniem"
stawiło się "Siedmiu wspaniałych" (Leszek, Leszek, Robert, Rafał, Andrzej, Grzegorz i
Władek), by w myśl hasła przewodniego "Mróz, śnieg czy woda to dla nas żadna
przeszkoda" rozpocząć sezon rowerowy ‘2012. A więc zaczęło się westernowo.
Przybyli reporterzy "Radia Planeta" i "Głos Wielkopolski". Na początek został
skonsumowany czekoladowy zestaw rowerowy. Rok 2012 jest szczególny, albowiem
w PTTK ogłoszono go Rokiem Turystyki Rowerowej. Rafał Wawrzyniak zachęcał do
udziału w I Ogólnopolskim Rajdzie Rowerowym "Słupa Konińskiego" 27-29 kwietnia.
Wśród siedmiu wspaniałych nieprzemakalnych był trzon ekipy organizującej ten rajd,
zapowiadający się na epokowe wydarzenie w 860-letniej historii Słupa Konińskiego.
Zwartą grupą poprzez Bulwary Nadwarciańskie, drogi i bezdroża miasta i powiatu
rowerzyści dojechali do Puszczy Bieniszewskiej, gdzie dzięki uprzejmości
Nadleśnictwa Konin spotkali się przy ognisku z pracownikami tejże firmy, by
snuć długie ciekawe opowieści turystyczne i posilić się pieczystym. Z łezką w
oku trzeba było opuścić gościnnych gospodarzy i wrócić do domowych
pieleszy, gdzie jest sucho i ciepło (co nie jest naturalnym środowiskiem
zimowego cyklisty).
Pokaz fotografii zimowych w lokalu PTTK w Koninie * 23 lutego 2012
W miłej atmosferze zdjęcia prezentowali klubowi fotografowie.
W turystycznych feriach zimowych wzięło udział 208 osób. Piechurzy
przeszli łącznie 22 km, rowerzyści przejechali około 88 km. W programie
kulturalnym znalazły się 2 muzea. Atrakcji przyrodniczych było co nie miara.
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