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W piątek 11.09.2020 r. o godz. 16.00 wyruszyliśmy na II już wyprawę na Roztocze mającą na
celu aktywny wypoczynek wśród pięknych, naturalnych terenów porośniętych lasem.

  

Do bazy noclegowej w Józefowie dotarliśmy po godz. 19.00 i po zakwaterowaniu się w
Schronisku Młodzieżowym PTTK  spędziliśmy przyjemny wieczór przy muzyce przygotowanej
przez Bogdana.

  

  

12.09.2020 r. sobota

  

Dzień rozpoczęliśmy poranną gimnastyką, którą prowadziła Ola B. Później grupa podzieliła się
na pieszą i rowerową.

  

Piechurzy ruszyli w trasę zielonym szlakiem, który prowadził m.in. koło zalewu, łącznie przeszli
ok. 14 km. Zbierali grzyby, podziwiali bory sosnowe, relaksowali się 
 w pięknym otoczeniu, robili pamiątkowe zdjęcia.
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Rowerzyści udali się do Zwierzyńca, po drodze wstępując do Florianki, miejsca hodowli konika
polskiego oraz nad stawy Echo, gdzie jak oceniliśmy po rocznej nieobecności przybyło trochę
wody, bo ostatnio stawy były suche.

  

W Zwierzyńcu zrobiliśmy pamiątkowe fotki przed dawną kaplicą dworską Zamojskich i po 20
minutowej przerwie ruszyliśmy w dalszą podróż w kierunku Krasnobrodu.

  

Za przejazdem kolejowym mieliśmy przymusowy 1,5 godzinny postój spowodowany awarią
Hani roweru. Koło roweru utknęło w torowisku i wygięło się w ósemkę  uniemożliwiając dalszą
podróż. Cieszyliśmy się, że Hani nic się nie stało i czekaliśmy cierpliwie na pomoc pana Rysia,
który przywitał nas słowami „nie bądź frajerem, jeździj  rowerem”.

  

Po wymianie koła ruszyliśmy w dalszą podróż, pogoda nam sprzyjała, podziwialiśmy łagodne
zbocza Roztocza Środkowego, mozaikę pociętych na paski pól, kompleksy leśne oraz
malownicze wsie jak Guciów czy Bondyrz.

  

W Krasnobrodzie objechaliśmy zalew, zwiedziliśmy kościół i klasztor dominikanów,  źródełko na
wodzie . Mijaliśmy liczne pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe.

  

Po zwiedzeniu Krasnobrodu ruszyliśmy w drogę powrotną do Józefowa, która była
najtrudniejszym odcinkiem z powodu kilku podjazdów. Udało się je pokonać i wkrótce
spotkaliśmy się z grupą „pieszą” w naszej bazie.

  

Wieczór spędziliśmy przy pieczonych kiełbaskach w wiacie, którą zbudowano w 2019 r. przy
schronisku. Są tam doskonałe warunki do biesiady w przyjemnym towarzystwie.
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13.09.2020 r. niedziela

  

Ponownie poranna wspólna gimnastyka a po niej wyruszamy na trasy.

  

Zwolennicy nordic walking tym razem ruszyli szlakiem czerwonym, żeby poznać lepiej okolice
Józefowa i przeszli ok. 10 km.

  

Grupa rowerowa wyruszyła w kierunku Suśca przez las, po drodze szukając miejsca , gdzie
prowadził walki i zginął Hieronim Miąc  ps .”Korsarz”, pochodzący z Lubartowa, 
 o którym opowiadał nam kierownik schroniska p. Adam.

  

Dzięki uporowi Tereski udało nam się odnaleźć to miejsce i zrobić fotki.  Pierwszy 10 km
odcinek trasy prowadził przez las drogami asfaltowymi, później nawigacja rowerowa
wyprowadziła nas na ścieżkę, którą nie dało się jechać. Prowadziliśmy rowery po piaszczystych
duktach przez las ponad 7 km.

  

W lesie zbieraliśmy grzyby, robiliśmy zdjęcia wśród kwitnących wrzosów, obserwowaliśmy
bogatą florę, wdychaliśmy sosnowe aromaty, co kompensowało nam wysiłek fizyczny. Tak
dojechaliśmy do rezerwatu „Czartowe Pole”.

  

Jest to bardzo malownicza dolina rzeki Sopot, która dzięki dużemu spadkowi koryta 
 i wielu progom tworzy nieregularne wodospady. Powalone drzewa przerzucone przez rzekę
oraz liczne drewniane mostki tworzą niepowtarzalne widoki. Po drodze mijaliśmy ruiny papierni
ordynackiej porośnięte lasem.

  

Kolejnym punktem naszej wyprawy były „Szumy” na Tanwi. Z powodu ograniczonego czasu
przebyliśmy tylko krótki odcinek, chociaż chciałoby się pospacerować tam znacznie dłużej.

  

Z rezerwatu „Nad Tanwią” ruszyliśmy do Suśca, gdzie posililiśmy się w barze znajdującym się
przy ośrodku wypoczynkowym. Po posiłku ruszyliśmy w drogę powrotną do Józefowa. Tu
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jeszcze odbyła się pogadanka o zdrowym odżywianiu osób starszych i po krótkim odpoczynku
oraz zapakowaniu rowerów wróciliśmy do Lubartowa w późnych godzinach wieczornych.

  

W rajdzie wzięło udział 24 osoby, rajd był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta w
Lubartowie.

  

  

  

GALERIA ZDJĘĆ
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