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Linia SPACER dojechała do granicy Koła

Przez suche łąki zmierzamy do wydm

Xin układnie pozował do fotografii

I znów przyszła jesień ... 21 października 2007 autobus linii MZK Konin SPACER zebrał 81
uczestników, spośród których lwia część wsiadała na przystanku pod wieżą w Koninie. Z dworca PKP w Koninie
wystartowali niemal jednocześnie z autobusem rowerzyści Zbyszek Szczypkowski z Konina i Maciej
Kizierowski z Wrześni. W Kościelcu wsiedli państwo Magdalena i Marek Nejmanowie, którzy m.in.
opracowali przebieg trasy pieszej. Marek Nejman podjął się trudnej roli przewodnika na trasie opłotki
Koła - wał nadwarciański – Dobrów. Po wykładzie o dolinie Warty ruszyliśmy na południe. Wśród piechurów
najliczniejsza była reprezentacja SP 15 z Konina pod opieką Iwony Baszczyk. 4 osoby przybyły ze
Sławska, jedna ze Słupcy. Na wydmach nad Wartą wszyscy zabawili się w archeologów, znajdując
kawałki krzemieni z epoki kamiennej. Od strony Ruszkowa doszła łąkami reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Dobrowie z dyrektorem Mirosławem Hermanem. Obie grupy spotkały się na wale
nadwarciańskim. Grupa idąca z Ruszkowa obeszła kilka malowniczych starorzeczy i widziała padłą
sarenkę, grupa idąca od działek pochwaliła się krzemieniami. Po kilometrze wspólnego wędrowania
wzdłuż wału poszliśmy drogą polną w kierunku Dobrowa, a prym wiodła reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Dobrowie. Marek Nejman prowadził maskotkę imprezy - 4 miesięcznego pieska Xin.
Przed Dobrowem przeszliśmy mostkiem nad kolejną odnogą Teleszyny. Licealistki z Konina wędrowały
wraz z koleżanką z Brazylii.
Od 10 czerwca tego roku zespół budowli sakralnych w Dobrowie nosi imię Sanktuarium
Błogosławionego Bogumiła biskupa. We wnętrzu kościoła uwagę zwrócił obraz ze scenami z życia
Błogosławionego. Relikwiarz Błogosławionego Bogumiła zaprezentował pan kościelny Bogumił
Wieczorek. W międzyczasie dojechali rowerzyści i automobilistka Zenia Klejna. Pieszo nawiedziliśmy
pustelnię Błogosławionego Bogumiła biskupa na łąkach na południe od Dobrowa. Prezes Klubu
Turystycznego PTTK w Koninie Marek Chlebicki wręczył panu Bogumiłowi Wieczorkowi pamiątkowy
album z podziękowaniem za oprowadzanie. Wszyscy udali się do sali OSP w Dobrowie. Koło Gospodyń
Wiejskich przygotowało wyśmienity żurek (sponsor Gmina Kościelec) i ziemniaki z gzikiem. Do tego był
wiejski chleb, smaluszek i ogórki. Smakowite ziemniaki pochodziły z Kościelca, a produkty na gzik
ufundowała w ramach promocji Mleczarnia z Koła. Palce lizało 106 osób! Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Dobrowie z szefową Marią Łapińską zaśpiewały „Sen o Dobrowie” i piosenkę ludową „U
młynareczki we młynie”, wzbudzając zasłużony aplauz. Sołtys Stanisław Klukaczyński nadzorował
posiłek. Wśród biorących udział w spacerkach od wielu lat byli państwo Zofia i Andrzej Szurkowscy, no i
oczywiście Marek Chlebicki, inicjator projektu SPACERKIEM PO ZDROWIE w 1998 roku.
Sołtys Stanisław Klukaczyński przygotował wspaniałe ognisko w pobliskim parku. Rozśpiewane
gospodynie z Dobrowa przy ognisku wykonały kolejne pieśni. Do konkursu na postaci z ziemniaka
zgłosiły się dzieci z Dobrowa. Wszystkie figurki spisała wiceprezes Klubu Turystycznego PTTK w
Koninie Wanda Gruszczyńska. Skarbnik Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Piasecki i prezes Oddziału
Andrzej Łącki poprowadzili prezentację prac konkursowych. Wszystkie rzeźby z kartofli spodobały się
widzom i autorzy otrzymali upominki ufundowane przez Oddział PTTK w Koninie. W konkursie udział wzięli
Natalia i Sandra Hudec, Karina Hinz, Sergiusz Włodarczyk, Kacper Kwaśny, Radek Kaźmierski (wykonał
najwięcej fantazyjnych postaci) i Błażej Kasprzak. Dyplomy za pomoc w organizacji DNIA KARTOFLA
otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrowie, Szkoła Podstawowa w Dobrowie i państwo
Nejmanowie. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrowie Mirosław Herman otrzymał zestaw lektur do
biblioteczki szkolnej. W promieniach słońca wykonaliśmy zbiorowe zdjęcie w parku w Dobrowie. Na
pożegnanie we wspólnym kręgu zaśpiewaliśmy „Przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów”.
Na rowerach odjechali Zbigniew Szczypkowski z Konina (wiceprezes Klubu Turystycznego PTTK w
Koninie, sekretarz Zarządu Oddziału PTTK) i Maciej Kizierowski PTTK Września. Autobus linii SPACER
(nr boczny 226, kierowca Bolesław Dudziak) ruszył w drogę powrotną. Było ciasno, ale zmieścili się
wszyscy. W Kościelcu pożegnaliśmy Magdalenę i Marka Nejmanów z Xinem. Na dworcu Lidka Prus ze
Słupcy zdążyła na pociąg. Więcej zdjęć na http://konin.pttk.pl
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8 uczniów z Dobrowa przeszło łąkami

Sanktuarium bł. Bogumiła w Dobrowie

W jesiennym słońcu obiecaliśmy spotykać się częściej

W sali OSP w Dobrowie 106 osób degustowało
ziemniaki z gzikiem, żurek, chleb ze smalcem i
ogórkiem popijając gorącą herbatą

