SPACERKIEM PO ZDROWIE KONIEC WAKACJI 28 sierpnia 2005
W ostatnią niedzielę wakacji autobus MZK Konin linii SPACER dowiózł około
80 turystów z Konina, Wrześni i okolic do wsi Lubotyń w powiecie Koło. Pogoda
była przepiękna, drugi brzeg jeziora Lubotyńskiego widać było jak na dłoni. Kościół pw. Św. Wawrzyńca, położony na wysokim brzegu tegoż jeziora, zbudowany był w stylu renesansowym w latach 1612-1620 z fundacji Jadwigi z DuninModlińskich Sierakowskiej. Ksiądz kanonik Ireneusz Bublicki opowiedział o historii i współczesności parafii w Lubotyniu.
Kolejnym punktem programu był rezerwat florystyczny Kawęczyńskie Brzęki
w Nadleśnictwie Koło. Nadleśnictwo Koło jako samodzielna jednostka administracyjna powstało po I wojnie światowej z carskich lasów rządowych oraz dawnych lasów donacyjnych. Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 5819,04
ha, z tego powierzchnia carskich lasów rządowych wynosiła 2981,12 ha - carskie
leśnictwo Koło i Turek. W skład byłych lasów donacyjnych o powierzchni ogólnej
2837,92 ha wchodziły majątki: Kościelec, Lubotyń, Chełmno. Donacja Kościelecka gen. hr. Kreutza to część uroczyska Bylice i Kościelec; donacja Lubotyńska płk. Sotnikowa to m.in. uroczysko Kawęczyn, Zakrzewo i część uroczyska
Bylice; donacja Chełmińska gen. barona Bistrowa to obecne uroczyska Boguszyniec, Ladorudz, Ladorudzek, Przybyłów i część uroczyska Rzuchów. W okresie międzywojennym opracowano dla Nadleśnictwa Koło definitywny plan urządzania lasu na okres 1929/30 - 1938/39 tworząc dwa gospodarstwa: sosnowe z
90 letnią koleją rębu i liściaste z 60 - letnią koleją rębu. Po drugiej wojnie światowej w wyniku realizacji dekretu PKWN powierzchnia ówczesnego Nadleśnictwa koło wynosiła 7020,60 ha. Nadleśnictwo Koło (z obrębami Chełmno i Kłodawa) w granicach zbliżonych do obecnych powstało z dniem 01.01.1979 r.

Ks. Kanonik Ireneusz Bublicki w kościele Św, Wawrzyńca

http://kolo.lasypanstwowe.poznan.pl

W rezerwacie „Kawęczyńskie Brzęki” chronione są okazy jarząbu brekinii na
jego wschodniej granicy występowania. Do innych osobliwości należą tu stanowiska zdrojówki rutewkowatej, bluszczu i przytulii leśnej. Charakterystyczne liście brekinii pokazał pan Grzegorz Stawicki z Leśnictwa Babiak (Nadleśnictwo
Koło). Opowiedział wiele ciekawostek o kawęczyńskim lesie, jarząbach i owadach zamieszkujących to siedlisko. Na stromym zboczu dawnej żwirowni rozciągała się panorama na północny wschód aż za Mąkoszyn. Pamiątkowe zdjęcie
uczestników SPACERU przed tablicą rezerwatu Kawęczyńskie Brzęki wykonała
redaktor Izabela Kolasińska z „Gazety Poznańskiej”.
Odpoczynek nad jeziorem Lubotyńskim upłynął w letnim nastroju. Dojechali
również kolarze. Woda w jeziorze nie była zbyt zimna, a kilku Robinsonów dopłynęło do widocznej wyspy. Najmłodszy uczestnik Jan Paweł poznawał świat
Przy niewielkim ognisku upieczono kiełbaski. Pani Zosia jak zawsze częstowała
smakołykami z ogródka. Zgodnie z planem o 14:30 autobus linii SPACER ruszył
w stronę Konina. Na drugi etap z Kramska do Konina wybrało się 12 wspaniałych piechurów pod wodzą Tomasza Krzykały. Wśród nich była cała reprezentacja miasta Wrześni. Do zobaczenia na kolejnym spacerze 25 września!
Tekst: Wanda Gruszczyńska KT PTTK 29-08-2005
Zdjęcia: Izabela Kolasińska GP
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