RAJD ROWEROWY „GĘSI GĘGAWY” 27.09.2014 r.
Oddział Nadgoplański PTTK w Kruszwicy i Nadgoplański
Park Tysiąclecia w Kruszwicy zorganizowali w sobotę 27
września 2014 r. RAJD ROWEROWY „GĘSI GĘGAWY”.
Najpierw był tajemniczy e-mail 9 września 2014 r. od Piotra
Basińskiego. specjalisty ds. ochrony krajobrazu, wartości
historycznych i kulturowych oraz turystyki i rekreacji Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z
siedzibą w Poznaniu. Potem było rozeznanie możliwości,
wolnych terminów i zgłoszenie grupy CIKLO na rajd.
Start z Konina nastąpił godz. 9.00 spod pomnika kard.
Stefana Wyszyńskiego Odcinek drogi w tamtą stronę około 44 km poprowadził
tempem turystycznym Marek Nowicki z STR CIKLO PTTK Konin. Pogoda
dopisała. Na mecie w Ośrodku Edukacji "Rysiówka" na półwyspie Potrzymiech
czekało ognisko, turystyczny posiłek, prelekcja, konkursy przyrodnicze i miłe
spotkania z ciekawymi ludźmi. Szczególnie aktywna była kol. Jolanta Kucal.
Humory dopisywały, a posiłek i odpoczynek przydał się przed drogą powrotną.
Nadawca zdjęć: JAROSŁAW WERTLEWSKI
Nadgoplański Park Tysiąclecia utworzono w 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z
2009 r., nr 112, poz. 1798). Park powstał w miejsce zlikwidowanego (tylko na
terenie województwa wielkopolskiego) rezerwatu przyrody o tej samej nazwie.
Powierzchnia parku wynosi 3074,59 ha. Celem parku jest zachowanie i Po 44 km wesołe humory dopisują.
popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych, zachowanie miejsc
lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych, zachowanie
siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące, zachowanie
torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych oraz zachowanie
naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego.
Uwaga: Nadgoplański Park Tysiąclecia nie jest parkiem transgranicznym. Na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego istnieje osobny park krajobrazowy o
tej samej nazwie, powstały w 1992 roku, który posiada własne władze i służby.
Ponadto w województwie kujawsko - pomorskim od 1967 roku istnieje rezerwat
przyrody, który również nazywa się Nadgoplański Park Tysiąclecia.
http://zpkww.poznan.ibip.pl/public/?id=43045

Od lewej: Wiesław Glanc, Dariusz Wąchnicki, Jan Olejnik, Joanna Kucal, Grzegorz Gorzelańczyk,
Marek Nowicki, Henryk Gorzelańczyk, Wacław Zając, Sławomir Kucal, Mirosław Sosiński, Jola Olas,
Grzegorz Antkowiak, Jerzy Sosiński, Leszek Ruminkiewicz, Dorota Antkowiak, ………..................….,
Jarosław Wertlewski, Wiesław Muzykiewicz, przed flagą Krzysztof Soszyński.

