Z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu 120 osób wędrowało lasami ze Rzgowa do Zarzewa

Dzień Krajobrazu w Zarzewie * 20.10.2019

Znaczenie wody docenili rowerzyści Maciej i Zbyszek.
Odwiedzili w Golinie grób Sławka Szkudelskiego, a
potem przepłynęli Wartę promem w Sławsku.

20 października odbywa się Międzynarodowy Dzień Krajobrazu, święto ustanowione
przez Radę Europy, z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W 2019 r.
hasłem przewodnim była Woda w krajobrazie. Klub Turystyczny PTTK w Koninie
zaproponował mieszkańcom z tej okazji spacer krajobrazowy w ramach projektu
SPACERKIEM PO ZDROWIE w niedzielę 20 października 2019 r. do Zarzewa w
gminie Rzgów. Spacer został zgłoszony do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie, skąd napłynęły życzenia udanego przedsięwzięcia.
Dzięki linii SPACER MZK Konin piechurzy spotkali się w Rzgowie przy cmentarzu.
Najliczniejszymi drużynami były reprezentacje szkół podstawowych ze Sławska i nr 3
z Konina oraz grupa ze Stowarzyszenia „Razem” z Konina. O mogile dwóch członków
rodziny Stuczyńskich, zamordowanych przez Niemców w ostatnich dniach okupacji
Ekipa Ewy Woźniak i prezes Oddziału PTTK w Koninie
Andrzej Łącki kompletują chrust do ogniska
w 1945 r. i spoczywających na cmentarzu w Rzgowie opowiedziała pani Małgorzata
Jankowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku.
Pięciokilometrowy spacer urozmaiconymi lasami poprowadził Marek Chlebicki. Po
drodze podziwiano różnorodne siedliska i zbierano grzyby.
Celem spaceru była Wiejska Strefa Rozrywki i Rekreacji w Zarzewie, gdzie panie z
Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały degustację potraw z ziemniaka.
- Ugotowałyśmy „rzodkie pyrki” i ziemniaki z gzikiem – powiedziała pani Otylia
Turyści podziwiali kunszt kulinarny gospodyń
Kubiak, przewodnicząca KGW w Zarzewie. – Aby przygotować potrawy na tak dużą
ilość osób, musiałyśmy skorzystać z kuchni polowej. Dzięki zdobytemu grantowi w
konkursie "Tu mieszkam, tu zmieniam" Banku Zachodniego i Fundacji BZ WBK
powstała w naszej strefie "Leśna Scena", przy której się znajdujemy.
Wszystkim smakowały lokalne produkty. Super gospodyniom podziękował Marek
Chlebicki. Podczas biesiady na akordeonie przygrywał Jerzy Sosiński. Andrzej Łącki,
prezes Oddziału PTTK w Koninie, przypomniał I Światowy Spływ Kajakowy Strugą
Zarzewską, zorganizowany 20 marca 2011 r. przez PTTK Konin. Przy tegorocznym
stanie wody w Strudze taki spływ nie byłby możliwy. Znaczenie wody nigdy wcześniej Kwintet Jerzego Sosińskiego na Leśnej Scenie
nie było tak istotne, jak obecnie w obliczu uszczuplających się jej zasobów.
Organizację spaceru wsparło Miasto Konin.
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Scenę podziękowań sfotografował prezes Klubu
Zbyszek Szczypkowski, który pozazdrościł Markowi
serdecznych uścisków z paniami z KGW Zarzew.
Od 20 lat linia SPACER MZK w Koninie wozi turystów. O mogile Walentego i Mariana Stuczyńskich, zamordoW autobusie linii specjalnej SPACER obowiązują
wanych przez Niemców 16.01.1945 r. opowiedziała
bilety MZK Konin
pani Małgorzata Jankowska, wicedyrektor SP w Sławsku

Stowarzyszenie „Razem” z Konina też dziękuje!

Urozmaicone wzniesienia od 92 do 102 m n.p.m., naturalna dolina Strugi Zarzewskiej, różnorodne
siedliska, lasy prywatne, pozyskiwanie piasku i żwirów, ekspansja zabudowy jednorodzinnej na
terenach leśnych, dawne zagospodarowanie Strugi Zarzewskiej przez młyny i tartak, grzyby - to
tematy edukacyjne poruszane przez kierownika trasy – Marka Chlebickiego.
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