XIII Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym rozpoczęte
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30 czerwca 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Włodzimierz Ciepły na
zaproszenie Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie Marka Sobczak
oraz Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego Stefana Łysek wziął udział w festynie z okazji XIII Lata
we Wdeckim Parku Krajobrazowym.

Podczas imprezy odbylo się wiele konkursów o tematyce przyrodniczo-ekologicznej oraz zabawy sportowo-zręcznościowe. Swoje produkty zaprezentowali miejscowi i
okoliczni twórcy ludowi, były więc stoiska pszczelarskie oraz rękodzieła ludowego. Czas umilał zespół muzyczny reprezentujący muzykę typowo biesiadną.

Przed uroczystym otwarciem festynu odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Wdeckiego Parku
Krajobrazowego. Była to doskonała okazja do poznania historii powstania Parku, a także zapoznania się z wnioskami złożonymi w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, sensu ich realizacji oraz spodziewanych efektów, korzyści zarówno dla Parku i gmin, na których Park jest położony, jak i dla województwa kujawskopomorskiego.

W południe odbyło sie zwiedzanie Elektrowni Wodnej Żur. Obiekt elektrowni jest zabytkowy i przypomina prawdziwy zamek wodny. Otwarto go w 1930 r. przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego. W ówczesnych czasach była to największa elektrownia w kraju. W hali i pomieszczeniach elektrowni
zachowały się turbiny i urządzenia, które pracują od początku istnienia, aż do dnia dzisiejszego. Uruchomienie Elektrowni Żur umożliwiło zaopatrzenie w prąd klientów
PEK „Gródek" tj. Gdyni oraz pozostałych miejscowościach Pomorza. Zwiedzaniu towarzyszyły spławikowe zawody wędkarskie. Za wędkę chwyciły dzieci i młodzież do lat
16, na zwycięzców konkursu czekał puchar i liczne gratulacje. Od godz. 17.00 odbyła się część plenerowa w miejscowości Żur.

W trakcie festynu zwiedzano wystawy promujące Park oraz przeprowadzono liczne gry, zabawy sportowe oraz konkursy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Nie
zabrakło także testu z wiedzy przyrodniczo-regionalnej.

Cyklicznie odbywający się festyn z okazji lata we Wdeckim Parku Krajobrazowym jest doskonałym sposobem na miłe i aktywne spędzenie sobotniego popołudnia,
wieczoru i tym samym zdobycia wiedzy o faunie i ﬂorze Kujaw i Pomorza.
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