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camy w lewo i jesteśmy na trasie maratonu. Mając już na liczniku
4 km skręcamy w lewo i następnie po przejechaniu 100 skręcamy ponownie w lewo - w stronę leśniczówki Bolechówko. Po prawej stronie zostawiamy Jezioro Bolechowskie.

rowerowa

.....

Jezioro Bolechowskie – samoistny zbiornik wodny, położony
w głębokiej śródleśnej dolinie, w stanie silnego zarastania.

.....

.....

Murowana Goślina (pl. Powstańców Wlkp.)
Jeżeli mieszkasz w Murowanej Goślinie nie ma problemu - zaczynasz
wyprawę na Rynku, tj. na Pl. Powstańców Wlkp. Jeżeli mieszkasz w Poznaniu lub na trasie kolejowej Poznań – Wągrowiec - też nie ma problemu.
Po dojeździe szynobusem do Murowanej Gośliny, z Dworca PKP docierasz
na Rynek i stąd zaczynasz wycieczkę.
Startujemy trasą rowerową R-2 do torów kolejowych, następnie wzdłuż
torów ostrożnie dojeżdżamy za Hotel - Restaurację „Relax”. Tam skręcamy w lewo i jadąc wzdłuż łąk, po przejechaniu 2,4 km skręcamy
ostro w prawo, tak aby dojechać do trasy, po której co roku odbywa
się MTB Marathon. Po przejechaniu ok. 600 m wzdłuż ściany lasu skręSTART

...

To bardzo atrakcyjna część trasy
i jeden z bardziej lubianych odcinków w odczuciach uczestników
maratonu - niezależnie, w którym
kierunku go pokonujemy.
W tym momencie powinniśmy
mieć na liczniku ok. 6 km i po
dojechaniu do skrzyżowania,
skręcając w lewo kierujemy się
na Rakownię. Po dojechaniu do
drogi asfaltowej Murowana GoPrzez Puszczę i okolice prowadzi 12 kolejno
ślina - Kamińsko jedziemy w lewo
ponumerowanych tras rowerowych
w kierunku Murowanej Gośliny
i po objechaniu Jeziora Karpnik
dojeżdżamy do trasy rowerowej R-2. Kierujemy się nią w prawo, w kierunku
Jeziora Miejskiego. Po dojechaniu do jeziora na liczniku pojawia się 10 km.

PUSZCZA ZIELONKA W TRZECH ODSŁONACH • Sport i rekreacja

W ycieczka

Jesteśmy nad Jeziorem Miejskim, tutaj skręcamy w lewo, w kierunku Hucisk. Przed nami dość trudny, piaszczysty odcinek trasy, ale dla chcącego
nie ma nic trudnego! W Huciskach skręcamy w kierunku Zielonki i jadąc
drogą asfaltową odpoczywamy przez najbliższe 1,8 km poruszając się trasą
rowerową R-3. Jednak nie dojeżdżamy do samej Zielonki, ale ok. 300 m
wcześniej skręcamy w prawo w kierunku Kamińska.
Huciska – dawna wieś olęderska. W XVII i XVIII w. czynna była
tutaj huta szkła – stąd nazwa osady.

META
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trasa ekstremalna

Zaczyna się fantastyczna szutrówka, jednak trzeba uważać na kierowców
samochodów. Uwaga! Musimy się skoncentrować, ponieważ po przejechaniu ok. 600 m, z lewej strony pojawi się droga brukowa i właśnie w nią
powinniśmy skręcić, aby dojechać do Traktu Poznańskiego.
Szkoda by pominąć ten odcinek trasy ponieważ jest bardzo urokliwy,
a podczas imprez sportowych organizowanych w Puszczy Zielonka, właśnie
w tym miejscu następuje pierwsza selekcja.

....... .......
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Kto przetrzymał atak rywali
w tym miejscu, zawsze liczył się
w końcowej rozgrywce. I tak jak podczas wcześniejszego odcinka w okolicach Jeziora Bolechowskiego radość
z widoków okolicy jest ogromna, bez względu w jakim kierunku jedziemy.
I tak po 15 km jazdy i dwóch odcinkach, które może jeszcze nie
były całkiem „extreme”, ale już trochę nadwątliły nasze siły, dotarliśmy do Dużego Pierścienia Rowerowego (DPR) i przed nami
10 km trochę spokojniejszej jazdy. Jednak nie będzie tak łatwo - trafimy na odcinki piaszczyste, podobne do tego, który zaliczyliśmy
w okolicach Hucisk. Dodatkowo,
gdy trafimy tam po obfitych opadach, trzeba się liczyć z tym, że będziemy zatapiać się w błocie.
Jadąc DPR, dojechaliśmy w okolice
Dziewiczej Góry. Gdyby kontynuować podróż jego znakami, spokojnie dojechalibyśmy do Czerwonaka, jednak nam przyświeca
trochę inny cel.
Dziewicza Góra jest miejscem
gdzie od 2005 r. odbywają się
W Maratonie MTB bierze udział rokrocznie
Mistrzostwa Wielkopolski w kookoło 1000 uczestników
larstwie górskim i nie jest to nazwa na wyrost, ponieważ w opinii uczestników wiele imprez kolarstwa górskiego, które są organizowane
w górach jest o wiele łatwiejszych niż nasze Mistrzostwa.
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Wróćmy na naszą trasę. Bardzo
trudno jest opisać rundę, na której odbywają się zawody, jednak aby choć odrobinę posmakować ,,wisienki” naszej trasy,
trzeba dojechać do parkingu
zlokalizowanego pod Dziewiczą Górą. Będzie to proste,
ponieważ wszystkie szlaki
turystyczne właśnie w tym
miejscu się krzyżują. Proponujemy w pierwszej kolejności podjechać głównym szlakiem na sam szczyt Dziewiczej Góry
w okolice wieży widokowej. Już sam wjazd dostarczy mocnych
wrażeń, ponieważ wielu będzie się wydawało, że jest bardzo stromo.
Uwierzcie - da się tam wjechać, a nie wpychać rower. Do tego służą odpowiednio ,,miękkie” przełożenia w rowerze. Najmniejsza tarcza z przodu,
największa z tyłu i tylko trzeba przekonać siebie, że „dam radę…”.
Po złapaniu oddechu w okolicach wieży zjeżdżamy na parking, ale nie
głównym zjazdem - tym którym podjeżdżaliśmy, ale jadąc na początku
czarnym szlakiem na każdej krzyżówce kierujmy się lewo, a wkrótce znajdziemy się na parkingu.
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Niektóre odcinki trasy MTB są dla maratończyków nie lada wyzwaniem

I teraz przed nami prawdziwa trasa „extreme”! Podjeżdżamy po raz drugi na szczyt Dziewiczej Góry, jednak po dojechaniu do ,,siodełka”, gdzie
wcześniej kierowaliśmy się w lewo do wieży widokowej, skręcamy ostro
w prawo i po przejechaniu
ok. 200 m wąską ścieżką dojedziemy do zjazdu pieszczotliwie nazywanego ,,killerem”. Jeżeli ktoś
nie czuje się na siłach i nie wierzy swoim hamulcom, to tutaj naprawdę lepiej sprowadzić rower.
Po pokonaniu tego zjazdu kierujemy się w prawo i po przejechaniu
ok. 300 m jesteśmy z powrotem
na parkingu.
Zaliczyliśmy w ten sposób punkt
kulminacyjny wyprawy!

....... .......

MTB to sprawdzian umiejętności
dla rowerzysty
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