Spacer parasolowy w nieznane PTTK Konin * 13 grudnia 2015
"SPACERKIEM PO ZDROWIE" to całoroczny cykl spacerów rekreacyjno - edukacyjnych na tropach dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Konina realizowany od
1998 roku przez PTTK Konin przy współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji w
Koninie. Parasolowa pogoda w niedzielę 13 grudnia 2015 zniechęciła wielu do
spacerowania. Dzięki punktualnej linii SPACER MZK Konin "40 rozbójników" powiódł
w nieznane Zbyszek Starczewski z Królikowa. Wilgotny las przyjął turystów łaskawie.
Niebo przestało płakać, wiatr gonił chmury i ptaki, a poszycie pachniało grzybami.
Zbyszek pokazał w terenie i na zdjęciach, jak zmieniły się zabudowania wsi Borowiec
w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Zwracał również uwagę na urozmaicenie rzeźby
terenu. Na szczycie piaszczystej wydmy o wysokości 110 m n.p.m. nasz Ali Baba
zarządził ognisko. Mistrzowski popis rozpalania dał Darek. Miłe chwile przy blasku
ognia zakończyło wspólne zdjęcie z parasolami. Opuszczone budynki przyciągnęły
uwagę wzniesionymi ze "słomogliny", powoli rozsypującymi się ścianami. Najstarszym
uczestnikiem był Jan Kujawa (93 l.), a najmłodszym Filip Cegielski ze Sławska.
Skromny posiłek w Królikowie w restauracji MADERA pozwolił odsapnąć wędrowcom i
nabrać sił do zaśpiewania ostatnich w tym roku pożegnalnych pieśni. Prezes Oddziału
PTTK w Koninie Andrzej Łącki złożył życzenia świąteczno-noworoczne, a prezes
Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Piotr Pęcherski przysłał życzenia telefonicznie.
Rajd odbył się dzięki wsparciu Miasta Konin. Zapraszamy w 2016 roku.

Po zabudowaniach zostały tylko słupy elektryczne.

I tu zostawił nas kierowca pan Krzysztof. Dobrze, że nie na lodzie.

Wśród akacji była niegdyś szkoła na skraju
kilku zabudowań Borowca. Zostało jedno
gospodarstwo i przydrożny krzyż.

Zbyszek przygotował suchy chrust, zaostrzone
kijki i ławeczki, czym wzbudził podziw uczestników.
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Opalamy się na MADERZE w Królikowie.

Ali Baba i 40 rozbójników przy dogasającym ognisku.

Zbyszek dostał w podzięce książkę o roślinach
chronionych. Patrycja, Ola i Filip z Zespołu
Szkół w Sławsku otrzymali świeżo wydany
paszport na 2016 rok do wielkopolskich parków
krajobrazowych i gratulacje od prezesa
Andrzeja Łąckiego.
Projekt spaceru: Wanda Gruszczyńska, Zbigniew
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