SPACER WALENTYNKOWY 2005
Spacer Walentynkowy z cyklu SPACERKIEM PO ZDROWIE 13 lutego 2005
rozpoczął się w Radłowie od obejrzenia zabudowań wzniesionych w 1906 roku przez
Ferdynanda Apitza, ówczesnego właściciela majątku. Inicjały FA figurują na bramie
wjazdowej do zabudowań folwarcznych i na frontonie pałacu. Po 1945 z przejętych
przez skarb państwa ziem w Radłowie utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo
Rolne, a w pałacu mieszkali pracownicy z rodzinami. Następnie pieszo poszliśmy do
Radłowa Leśnego. Emerytowany leśniczy Andrzej Pińczak najpierw zapytał turystów o
paszporty, jako że w Radłowie Leśnym był budynek straży granicznej między Prusami
a Rosją. Potem pokazał przedwojenną tablicę i opowiedział o swoim kole łowieckim.

O majątku Radłowo opowiedziała Wanda Gruszczyńska

Przed budynkiem leśniczówki z 1892 roku w Radłowie Leśnym w Nadleśnictwie Gniezno

Lasy w tej okolicy należały dawniej do Nadleśnictwa Państwowego Skorzęcin. Wędrowaliśmy na południe od ogrodzenia powidzkiego lotniska. Zima nie powiedziała Michał prezentuje przedwojenną tablicę
jeszcze ostatniego słowa. Kałuże rozmarzły, ale grunt był twardy. Słońce usiłowało
przebić się przez chmury i oświetlić resztki śniegu. W wsi Niezgoda trzeba było wysiąść z autobusu linii SPACER. NIESPODZIANKA - gospodarz pensjonatu ARKADIA
MALWA pan Bogusław Renkiel poczęstował przybyszów smakowitą grochówką. Przy
cieple ogniska zaśpiewaliśmy kilka piosenek. Mieszkanka Słupcy Lidia Prus podczas
wędrówek zdobyła odznakę TURYSTA ZIEMI KONIŃSKIEJ. Odznakę wręczył prezes
Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki, a Marek Chlebicki zademonstrował wzorcowy
dzienniczek przebytych tras. Bogusław Renkiel, gospodarz pensjonatu ARKADIA
MALWA, opowiedział o historii i działalności placówki, która zajmuje się dietami optymalnymi. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się basen z okrągłą krą lodową. Walentynkowe serduszka z sentencjami przygotowały dzieci z klasy III pani Lidii Prus ze
Słupcy, a pamiątkowe serduszka Ania i Natalia Łąckie z Konina. W kronice pensjonatu
MALWA pojawił się wpis ręką Lidki Prus z pomocą przyjaciół. Bogusław Renkiel został
nagrodzony ciepłymi brawami
We wsi Niezgoda czekała grochówka i ognisko
Na drugi etap z Babina przez Korwin do Słupcy wybrało się czterech wspaniałych z
Wrześni i dwóch z Konina. Kierowca Leszek Kałużny dowiózł pozostałych do Słupcy i
Konina. Artykuł zamieszczony w Gazecie Poznańskiej 18.02.2005 podsumował tegoroczny cykl 3 spacerów na zimowe ferie z PTTK!
2006-01-12 Tekst i zdjęcia Wanda Gruszczyńska Więcej http://konin.pttk.pl

Optymalny Bogusław Renkiel

Pamiątkowe zdjęcie na tle pensjonatu ARKADIA-MALWA w Niezgodzie tel. 600 134433

Przy wydawaniu grochówki z gospodarzem pracowały
Marysia Brzoska i Basia Krysiak

