Spacerkiem po Zdrowie PTTK Konin przez odkrywkę Pątnów * 11.10.2014

Tradycyjne święto kartofla w sobotę 11 października 2014 roku koniński
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Koninie połączył
z poznaniem efektów działań Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" w zakresie
rekultywacji odkrywki Pątnów. Tuż za opłotkami Konina znajdują się tereny
pokopalniane, przywrócone rekreacji i rolnictwu. Trasę pieszą opracowali Wanda
Gruszczyńska z Markiem Chlebickim (niestety, nie mógł uczestniczyć), a prowadził
Krzysztof Łyjak. Sztuczne jezioro, od 2008 roku prywatne, spodobało się 98
uczestnikom spaceru i ... nurkom penetrującym dno pokopalnianego zbiornika.
Kolory jesieni cieszyły zwłaszcza najmłodszych siedmiolatków Darię Pyclik i Julię
Woźniak z Konina, którzy dostali kolorowe kredki. Gościnnie uczestniczyła rodzina
z Przasnysza, która krajobraz poodkrywkowy oglądała po raz pierwszy. Na trasie
spotkaliśmy bażanta i stado saren. Kąpieli w przezroczystych wodach zażył
zamykający pochód Rychó Plato. Warto dodać, że 10 lat wcześniej, 29 sierpnia
2004 roku, uczestnicy SPACERKIEM PO ZDROWIE zwiedzili dno zalewanego
zbiornika http://www.konin.pttk.pl/kronika/040829wakac.pdf . Wspólne zdjęcie przy
pamiątkowym głazie (z wydrukowanym napisem zamiast skradzionej kilka lat temu
tablicy) obok wsi Dąbrowa Duża zakończyło ten etap spaceru.
Poczęstunek i biesiada na "Łowisku u Roberta" uwieńczyły spacer i były okazją
do integracji piechurów i rowerzystów z 44-osobową grupą Klubu Seniora przy parafii
św. Maksymiliana. „Turystyka łączy pokolenia” - przypomniał tegoroczne motto prezes
Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki. Rowerzyści przybyli w 5-osobowej grupie
"szybkiej", prowadzonej przez Darka Wąchnickiego oraz 17-osobowej ekipie Jarka
Wertlewskiego. Młodzież z Zespołu Szkół w Sławsku i Szkoły Podstawowej nr 3 w
Koninie otrzymała certyfikaty uczestnictwa w sztafecie międzypokoleniowej PTTK.
Prezes podziękował opiekunkom grup szkolnych, koleżankom Małgorzacie
Jankowskiej i Ewie Lewandowskiej ze Sławska oraz Ewie Woźniak z Konina.
Niezawodną linię SPACER MZK Konin obsłużył pan Michał. Na drugi etap z
Międzylesia do Konina wybrały się 4 osoby. Kolejny SPACER PO ZDROWIE
zaplanowany jest 7 grudnia na terenie gminy Krzymów. Rajd odbył się zgodnie z
kalendarzem imprez turystycznych dzięki finansowemu wsparciu Miasta Konina.
Tekst: W. Gruszczyńska Zdjęcia: Michał Gruszczyński, Malwina Jankowska, Zbyszek Szczypkowski

Młodzież objawiła talenty.

Basia, Majka i Maria w okolicznościach przyrody.

164 uczestników biesiady spożyło – a jakże – kartoflankę z dużą ilością tego warzywa.

Na drugi etap poszły 4 osoby.

