Konińskie obchody Światowego Dnia Turystyki * 28.09.2014

CIKLOiści poznawali obiekty hydrograficzne.

Światowy Dzień Turystyki, przypadający 27 września, w 2014 roku konińscy
turyści świętowali dwa dni. W sobotę uczestniczyli w Rajdzie Rowerowym Gęsi
Gęgawy i hutniczym Podsumowaniu Sezonu. W niedzielę 28 września koniński
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zaprosił na obchody
tego święta na teren gmin Kazimierz Biskupi, Kramsk, Ślesin i gminy Konin.
Przepiękna pogoda oraz samoloty i spadochroniarze Aeroklubu Konińskiego
towarzyszyli niemal 200 turystom podczas spaceru do miejskiej plaży "Przystań"
w Koninie-Gosławicach. Linia SPACER konińskiego MZK dowiozła piechurów na
miejsce startu. Na trasie pieszej autorstwa Marka Chlebickiego najliczniejsze były
reprezentacje Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie (10 lat współpracy
z PTTK) i Zespołu Szkół w Sławsku. Piechurzy pokonali trasę 7 km z różnicą
wzniesień 30 m, poznając zmiany krajobrazu wprowadzone w wyniku eksploatacji
pokładów węgla brunatnego metodą odkrywkową i zasługi rodu Mańkowskich z
Kazimierza Biskupiego. Rowerzyści pod wodzą Zbyszka Szczypkowskiego
przejechali 30 km na trasie: Konin, Rudzica, Wola Podłężna, kanał Grójecki,
Księży Ostrów, Trzy Borki, Helenów II, Licheń i dalej zielonym szlakiem rowerowym
dojechali do plaży. Kajakarze wykorzystali akwen jeziora Pątnowskiego z wyspą
Klara. Na wszystkich czekała gorąca strawa, ciepło ogniska i wspólne wykonanie
znanych pieśni.
Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki omówił ideę Światowego Dnia
Turystyki i tegoroczne hasło "Turystyka a rozwój społeczny". Na drugi etap z
Posady do Konina zdecydowały się 3 osoby. Organizatorzy dziękują piechurom,
rowerzystom i kajakarzom za wytrwałe poznawanie naszej okolicy i wspólną
zabawę. Rajd odbył się zgodnie z kalendarzem imprez turystycznych dzięki
finansowemu wsparciu Miasta Konina.
Tekst i fotografie W. Gruszczyńska Zbigniew Szczypkowski Jolanta Kraska
Więcej zdjęć: http://www.konin.pttk.pl/index.php?id=zdjecia; https://www.facebook.com/klub.konin

W plażowym menu były kiełbaski z grilla,
kiełbaski na ognisku i żurek.

Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki
złożył życzenia z okazji obchodzonego po raz
26. Światowego Dnia Turystyki.

Jak dobrze nam zdobywać góry ….

Drogi wodne przemierzali Ula Glanc, Jola
Kraska, Marek Walerczyk i Krzysztof Łyjak.

10 lat trwa współpraca z ZSP nr 2 w Lubstowie

Widok na „Przystań”

Miejsce bitwy 22.03.1863 pod Olszowym Młynem

Prezes Łącki z ochroną

