Koło Zakładowe PTTK przy Hucie Aluminium Konin

RELACJE Z SPACERU „WIOSENNY RAJD PO WYSPIE POCIEJEWO” - 31.05.2015 r.
Fiodor Dostojewski pisał, że "gdyby istniał ideał piękna,
człowiek padłby pastwą niepokoju i smutku".
Koło Zakładowe PTTK przy Hucie Aluminium Konin, poprzez swoją
działalność turystyczno-krajoznawczą i kulturalną poszukuje piękna natury i
wciąż ją na nowo odkrywa.
Dążąc „gdzieś” ku „czemuś” spieszymy się. Czasami jednak przystajemy
w tym zapamiętaniu. Może wtedy zauroczy nas błękit nieba, zieleń traw
mieniąca się w blasku słońca, czyjś uśmiech…!

Koło Zakładowe PTTK przy Hucie Aluminium Konin zorganizowało w dniu 31.05.2015 r.
„Wiosenny rajd po wyspie Pociejewo”. Inicjatywa rajdu, miała na celu popularyzację
aktywnego wypoczynku oraz odkrywanie piękna ukrytego w naturze.
W rajdzie uczestniczyło 50 osób (w tym dwoje dzieci). Zgodnie z planem, o godz. 10:00 spotkaliśmy się przy romantycznej Rogatce przed mostem
toruńskim z widokami na bulwary, odbijające się w płynącym nurcie Warty. Nasz spacer odbył się przy pięknej, słonecznej pogodzie. Spacerując po
wyspie, podziwialiśmy bogactwo barw łąki, trele ptaków, kumkanie żab oraz kręte ścieżki prowadzące w niedostępne chaszcze. Można też było posłuchać
wiosennego wiatru grającego na fletach traw oraz refleksji, wspomnień i ciekawych opowieści o wyspie Pociejewo. Krajobraz wyspy Pociejewo jest
malowniczy – warto go było zapamiętać przed przeobrażeniami, które mają nastąpić, a nastąpią, bo widzieliśmy zaczopowany obecnie otwór odwiertu
geotermalnego, który da początek tym przeobrażeniom.

Uczestnicy rajdu, pasjonaci podziwiania piękna natury, zapisali to w pamięci i kadrach
aparatów fotograficznych. Pełni wrażeń, spragnieni i trochę głodni dotarliśmy na rajdowy
posiłek, przygotowany przez restaurację Nowa Grodzka.

Po posiłku, zaproszony przez zarząd koła gość, Kazimierz Lipiński, radny miasta Konina,
przedstawił pomysł na zagospodarowanie wyspy Pociejewo.
Przedstawiony plan Kazimierza Lipińskiego zakłada, że Pociejewo będzie rekreacyjnym centrum miasta. Na Warcie (niedaleko mostu) po stronie wyspy ma
powstać miejska plaża. Druga planowana jest na kanale Ulgi. Przy CKU już w najbliższym sezonie ma zacząć działać wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Wokół samej wyspy utworzona będzie ścieżka spacerowo - rowerowa o długości około 5 km. Żeby ułatwić mieszkańcom dotarcie do sportowych atrakcji
nad kanałem zbudowana zostanie kładka pieszo-rowerowa. Perspektywy i plany przeobrażenia wyspy Pociejewo są imponujące. Czekamy na inwestorów
i realizację planów.

Tekst: Irena Smucerowicz, Roman Kwaśniewski

Fot.: Mariusz Ostynowicz, Wioletta Wanat

