SPACERKIEM PO JEMIOŁĘ
W nieznane! Tak intrygujący podtytuł nosił spacer zaplanowany
przez Klub Turystyczny PTTK z Konina na 12 grudnia 2004. Aż 74
piechurów z Konina, Wrześni i Słupcy postanowiło sprawdzić,
gdzie leży ta kraina. Marek Chlebicki, autor trasy, poprowadził autobus specjalnej linii konińskiego MZK SPACER na południową
granicę Grąblina. Stąd zaczynał się etap pieszy. Las rudzicki
oczarował turystów urozmaiconą rzeźbą, wiatrołomami, czystym
zapachem i barwami jesieni. Koło Izabelina nawiedzono stary
cmentarz ewangelicki z zarysami nagrobków. Odpoczynek przy leśniczówce Rudzica urozmaiciła para niepłochliwych kóz, które
chętnie jadły jabłka. Unikając bliskich kontaktów z licznymi myśliwymi turyści doszli do Anielewa. Na skraju miejscowości, w żwirowisku leżącym na terenie gminy Konin, czekał na nich głaz narzutowy
OLBRZYM ANIELEWSKI. Głaz odkrył Piotr Rogalewski i zgłosił do
rejestru pomników przyrody. Nazwę wymyśliła Dorota Urycka z
Anielewa, wygrywając konkurs podczas XV Rajdu dla Dzieci
(1994). Marek Chlebicki opowiedział własną legendę o głazie

Autorem legendy o OLBRZYMIE ANIELEWSKIM jest
Marek Chlebicki

(http://konin.pttk.pl dział: Kronika).

W Rudzicy nad kanałem Warta - Gopło nastąpiło spotkanie ze
strażakami. W ramach swoich obowiązków strażacy z Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przygotowali pokaz sprawności i ratownictwa. Nowoczesny sprzęt pozwolił również na pokazowe odciążenie drzew rosnących nad kanałem z licznych jemioł
i suchych gałęzi. Tym sposobem turyści uzyskali żółte i zielone gałązki jemioły do świątecznej dekoracji. Przy ognisku upieczono
kiełbaski i zaśpiewano tradycyjne pieśni. Na zakończenie strażacy
pokazowo zagasili dogasające ognisko. Większość szczęśliwych
posiadaczy gałązek jemioły wróciła linią SPACER do Konina.
Na drugi etap wybrało się 14 wytrawnych piechurów. Malowniczymi ścieżkami w parku leśnym w Niesłuszu dotarli do Konina.
Turyści z Wrześni i Słupcy odjechali wieczornym pociągiem. Kolejny spacer rozpocznie się już w nowym roku 8 stycznia godz. 14:30
pod wieżą przy ulicy Kolejowej w Koninie (obok dworca PKP).

Wyrobisko z OLBRZYMEM ANIELEWSKIM okoliczni
mieszkańcy traktują jak wysypisko
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Grąblin – początek wędrówki

Stary cmentarz w Izabelinie
Strażacy pokazowo odciążyli drzewa z jemioł

Po długim marszu odpoczniemy przy leśniczówce

Przy ognisku jest ciepło nawet w grudniu

