Szlakiem do Muzeum w Gosławicach – 28 czerwca 2014

Od pogodnej soboty 28 czerwca 2014 r. znakowane szlaki rowerowe z Konina do
Muzeum Okręgowego w Koninie - Gosławicach są otwarte. Początek szlaków
znajduje się obok tablic przy wyjściu z peronów dworca kolejowego Konin. Szlaki
przebiegają ścieżkami rowerowymi, duktami leśnymi i drogami o małym natężeniu
ruchu. Słotną porą roku można napotkać kałuże. Latem leśne dukty miejscami stają
się piaszczyste. Zjazd do Ludwikowa jest imponujący. Niestety, podjazd też.
Najstarszy dąb na trasie to Dziadek w pobliżu Gosławic. Oprawę graficzną szlaku
przygotowała Lucyna Umerle-Głaz z Muzeum Okręgowego w Koninie.
Trwający niemal pół roku proces tworzenia szlaku został uwieńczony sympatycznym
rajdem rowerowym w rodzinnej atmosferze. Wśród 50 uczestników znaleźli się
autorzy projektu szlaku oraz znakarze z STR CIKLO PTTK Konin i Rodzinnych
Rajdów Rowerowych z Goliny. W pogodne dni maja i czerwca wyposażeni w farby,
szablony i pędzle oznakowali ważne dla bezpiecznego przebycia trasy miejsca.
Rajd prowadził Dariusz Wąchnicki, wiceprezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie
i aktywny jeździec sekcji CIKLO. Podkreślił walory szlaku: miejsca widokowe,
spokojne drogi i bliskość obszaru NATURA 2000 Puszcza Bieniszewska. Na
zdrożonych rowerzystów oczekiwał osobiście dyrektor Muzeum Lech Stefaniak,
inicjator szlaku, który na ten dzień zaprosił cyklistów do bezpłatnego zwiedzania
ekspozycji. Na wspólnym zdjęciu znaleźli się kierownik działu oświatowego Ewa
Andrzejczyk i starszy kustosz Janusz Gulczyński. Każda prawidłowa odpowiedź w
konkursie krajoznawczym została nagrodzona. Wyróżniony został najmłodszy
uczestnik - Mateusz. Przygotowany żar ogniska u podnóży murów zamkowych
zapewnił smakowite pieczyste, a dopełnieniem biesiady był placek drożdżowy
wyrośnięty jak za Andrzeja Łaskarzyca (1362 - 1426). Dyrektor Muzeum Lech
Stefaniak i prezes konińskiego Oddziału PTTK Andrzej Łącki mają nadzieję, że
znakowany szlak zachęci rodziny do wakacyjnych przejazdów do Muzeum. Rajd
zakończył się powrotem do Konina przez Licheń.
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