Prezentacja PTTK w Klubie Integracji Społecznej * 12.06.2018
Kol. Andrzej Łącki, prezes Oddziału PTTK w Koninie, został poproszony przez
panią Katarzynę Grabowską z Klubu Integracji Społecznej MOPR w Koninie o
wygłoszenie wykładu „Spacerkiem po Koninie”, zachęcającego bywalców Klubu
do skorzystania z inicjatyw PTTK dla seniorów. Z uwagi na obchody 10-lecia
LOT Marina obowiązek ten przekazał kol. Wandzie Gruszczyńskiej.
Klub mieści się przy ulicy Sosnowej 16 w kompleksie zabudowań Szkoły
Podstawowej nr 3, wejście od strony północnej. Został uruchomiony 1 czerwca
2006 roku. Głównym celem jego działalności jest reintegracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. We wtorek
12 czerwca 2018 r. prelegentkę przywitało spore grono słuchaczy i pani
Katarzyna Grabowska, pracownik MOPR. Przypomniała o VI edycji programu
„Złota jesień życia”, skierowanego dla seniorów z terenu miasta Konina, którego
głównym celem jest zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób
starszych w życiu społecznym i kulturalnym oraz nabycie nowych umiejętności.
VI edycja tego programu została zainaugurowana w dniu 26.03.2018 r. Na
wykład przybyła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie pani
Anna Kwaśniewska.
Okazało się, że niektórzy bywalcy Klubu i prelegentka znają się już z wcześniejszych spotkań i wycieczek. Obchodzący 20 lat projekt „Spacerkiem po
Zdrowie” PTTK Konin cieszy się od lat popularnością. Jeden ze słuchaczy,
podziwiając dokonania pierwszego prezesa Oddziału PTKraj Romana
Ostrzyckiego złożył wniosek o nadanie imienia tego lekarza szpitalowi. Po
zapoznaniu z historią i ofertą konińskiego Oddziału PTTK był czas na opowieści
o mieście. Prelegentka przyniosła wydane w ostatnich latach książki o Koninie i
zachęciła do korzystania ze zbiorów konińskich bibliotek. Kilkoro słuchaczy
zgłosiło chęć uczestnictwa w warsztatach Jerzego Łojki w Centrum Kształcenia
Elektronicznego im. Jana Zemełki na temat elektronicznego warsztatu historyka.
Z zainteresowaniem spotkały się oferty Centrum Informacji Turystycznej i
Centrum Informacji Miejskiej w Koninie. Bywalcy Klubu pamiętali początki PTTK,
perypetie przedsiębiorstwa KONTUR, budowę odkrytych basenów i wylewy
Warty. Przewidziana na 45 minut prelekcja przeciągnęła się do 1,5 godziny.
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