SPACERKIEM PO ZDROWIE PTTK Konin * SPACER PARASOLOWY - 8 XII 2013
W mroźny, słoneczny poranek 8 grudnia 2013 roku linia SPACER MZK Konin
objechała Konin, zabierając po drodze mieszkańców różnych dzielnic Konina. Wśród
nich była grupa uprawiających nordic - walking, stała bywalczyni ze Słupcy, dzielne
dzieciaki (najmłodsi Iza i Maurycy) i nieustraszeni rowerzyści (tym razem bez rowerów).
Nawet orkan Ksawery nie wystraszył 48 piechurów. Najpierw zdobyli wiedzę na ścieżce
kulturowo-edukacyjnej w brzezińskim parku. Ścieżka powstała w 2011 r. przy współpracy
stowarzyszeń gminy Krzymów i Oddziału PTTK w Koninie. Wspólne zdjęcie przy grocie
z piaskowca brzezińskiego z tajemniczą sentencją na postumencie "Na pamiątkę dnia
27 lipca 1887 r." uwieńczyło edukacyjny etap wycieczki.
W 1965 roku ówcześni działacze konińskiego Oddziału PTTK wyznakowali żółty
szlak pieszy z Brzeźna na Złotą Górę. Tym to szlakiem dzielni piechurzy wspięli się na
ośnieżony szczyt. Po drodze pokonywali śnieżne zaspy, powalone pnie i podziwiali
malowniczo ośnieżony las. Na szczycie zastali świeżo przywiezione belki do montażu
wieży widokowej. Na jednym z drzew wisiała łata geodezyjna z wysokością 191,2 m
n.p.m. Po wspólnej zabawie turyści zeszli do parkingu przy strzelnicy w Potażnikach.
Przejście piesze miało łączną długość 4,4 km, różnica wysokości do poziomu Warty (82
m n.p.m.) wyniosła ponad 100 m. Na drugi etap z Wilkowa udało się 8 osób pod wodzą
Andrzeja Nowaka.
O wieży widokowej na Złotej Górze marzyli od najwcześniejszych lat członkowie
Klubu Turystycznego PTTK w Koninie, a pomysłodawcą był ówczesny prezes Marek
Chlebicki. W czasie stanu wojennego, odwiedzając okupowany przez wojska radzieckie
szczyt, porządkowali oznakowania szlaków pieszych. Podpisanie listu intencyjnego o
budowie wieży miało miejsce 12 czerwca 2011 roku. Wśród sygnatariuszy znaleźli się
prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki i liczni turyści. Relacje z tamtego
wydarzenia znajdują się na stronach: http://www.konin.pttk.pl/zdjecia/110612/ oraz
http://tvkonin.pl/index.php/konin-aktualosci/3971-zota-gora-zdobyta . Złotogórski obszar chronionego
krajobrazu o pow. około 310 km2 został uchwalony Uchwałą nr 53 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Koninie z dnia 29.01.1986 r. Szczególnie cenny masyw Złotej Góry,
porośnięty lasem mieszanym oraz kwaśną dąbrową na granicy jej zasięgu, został objęty
ochroną rezerwatową Zarządzeniem M.O.Ś.Z.NiL z dnia 14.06.1996 r.
Jubileuszowy rok 60 lat istnienia konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego powoli dobiega końca. Dziękujemy za życzenia,
życzymy radosnych świąt i zapraszamy na kolejne spotkania. Zaczynamy 1 stycznia
o godz. 1500 dorocznym spotkaniem na cmentarzu przy ulicy Kolskiej. Kolejnym
wydarzeniem będzie Rajd Powstania Styczniowego 22 stycznia 2014 r.
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