2014 - Rok Michała Pieszki

PTTK ODDZIAŁ w ZAMOŚCIU
ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość
tel. 84 639 3143, fax. 84 638 5687
e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl

Osuchy

Opis krajoznawczy
W czasie Rajdu będziemy wędrować przez ostępy Puszczy Solskiej
Potężne bory, nieprzebyte bagna, trzęsawiska, rzeki: Tanew,
Sopot, Studziennica, Szum i Niepryszka były świadkami niejednej tragedii
w latach 1863, 1939, 1943 i podczas najkrótszej nocy roku 1944, kiedy
to paprocie zakwitły krwią partyzantów.
Pozostały mogiły powstańcze pod Kobylanką, w Józefowie,
Łukowej i partyzanckie w Osuchach, Suścu, Górecku Kościelnym oraz
Józefowie.
Zdziczałe drzewa owocowe w Kozakach, Buliczówce, Fryszarce,
porośnięte zgliszcza i drewniane krzyże znaczą miejsca, gdzie były wsie.
Wiele miejsc związanych z tragedią okupacyjnej nocy jest
upamiętnionych skromnymi obeliskami
z kamienia józefowskiego.
Wykonał je Adam Grochowicz, partyzant, rusznikarz AK i rzeźbiarz z
Kolonii Siedliska koło Józefowa.
W 1988 r. w ramach kompleksowego programu ochrony
środowiska Roztocza utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej.
Zajmuje on 28 980 ha w tym na terenie woj. lubelskiego 21 305 ha - 73,5
%. Lasy obejmują 24 805 ha. Dodatkowo otulina Parku zajmuje 1 972 ha.
Utworzenie Parku miało na celu ochronę unikalnych walorów
przyrodniczych, rezerwatów „Czartowe Pole " i „Nad Tanwią", „Bukowy
Las”
es

w Puszczy Solskiej
14/15 czerwca 2014 r.

Regulamin
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Zamościu
Miasto Zamość
Gmina Łukowa
Rajd jest częściowo dofinansowany przez Miasto Zamość Nr umowy 338/2014

Organizator:
PTTK O/Zamość - Komisja Turystyki Pieszej
Cele Rajdu:
Poznawanie szlaków turystycznych na Roztoczu, poznanie
walorów krajoznawczych,
zdobywanie punktów do odznak
krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej, propagowanie wiedzy
ekologicznej, integracja młodych turystów z różnych szkół, wspólne
śpiewanie piosenek o Roztoczu...
Termin i miejsce Rajdu:
Rajd odbędzie się nocą w dn. 14/15 czerwca 2014 r. (sobota/niedziela)
bez względu na pogodę...rajdowa pogoda jest w trakcie uzgodnień...
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Osuchach gm. Łukowa
Warunki uczestnictwa:
W Rajdzie uczestniczą drużyny zgłoszone przez szkoły (1 opiekun
na 10 uczestników). Opiekunowie uczestniczą w Rajdzie bezpłatnie. Listy
zgłoszeń powinni potwierdzić: Dyrektor i Opiekun. Zapraszamy również
turystów indywidualnych, młodzież do lat 18 z opiekunami. Obowiązuje
kolejność zgłoszeń i wpisowego w terminie. Osoby niezgłoszone (dot. to
również kadry) nie mogą brać udziału w Rajdzie.
Zapraszamy również turystów indywidualnych na rowerach...
jeszcze za dnia...
Obowiązki uczestników Rajdu:
Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu,
przestrzeganie przepisów ppoż., ochrony przyrody i Karty Turysty.
Uczestnicy powinni posiadać apteczkę, odpowiedni ubiór stosowny
do warunków atmosferycznych, świecące latarki oraz kubeczek na napój
i coś do zjedzenia na drugą kolację z puszczańskimi wilkami i wilkołakami.
Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu w czasie Rajdu.

Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.
Zgłoszenia i opłatę do 06.06.2014 r. przyjmuje:
Oddział PTTK w Zamościu ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43
Opłata za uczestnictwo w Rajdzie wynosi - 25 zł
Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń i opłat.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NW, opiekę kadry
PTTK, znaczek rajdowy, nagrody w konkursach, przejazd autokarem.
W przypadku nie wzięcia udziału w Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.

Program Rajdu:
Przejścia piesze szlakami turystycznymi po Roztoczu Środkowym,
drogami leśnymi, po piasku a być może i po błocie…
*** Trasa 1 ***
Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU)
w Zamościu o godz. 20-tej 14 czerwca (sobota),
od godz. ok. 21-ej przejście piesze trasą: Gościniec Fryszarkowski Fryszarka - Gościniec Osuchowski - Osuchy - 10 km
- prowadzą przodownicy TP: Edward Słoniewski, Adam Jarosz, Marian
Buryło
*** Trasa 2 ***
Odjazd autokarów z parkingu przy ul. Partyzantów (PZU)
w Zamościu o godz. 20-tej 14 czerwca (sobota)
od godz. od ok. 21-ej przejście piesze trasą: Józefów - Gościniec
Fryszarkowski - Fryszarka - Gościniec Osuchowski - Osuchy - 15 km
- prowadzą: przodownik TP: Kazimierz Dziok i przew. Andrzej Dziaduszek
Trasy prowadzą szlakami:
Ziemi Józefowskiej (zielonym) i Walk Partyzanckich (czarnym)
************************************************************************************
Ognisko turystyczne zapłonie po północy na mecie
w Osuchach
GPS N 50 24.264 E 22 57.951
Program przy ognisku rajdowym:
- ocenimy najciekawsze ubiory nocnych upiorów i czarownic
puszczańskich...
- później odbędzie się tradycyjny konkurs krajoznawczy...
- piosenki partyzanckie będą mile słuchane...w konkursie piosenki
Kierownik Rajdu: PTP Janusz Kapecki
Obsługa mety: PTP Zofia Kapecka, Andrzej Łukaszek,
Przewidywany powrót do Zamościa
ok. godz. 4-tej w niedzielę 15 czerwca
Organizatorzy życzą wszystkim turystom wspaniałych wrażeń
z wędrówek po Roztoczu i zapraszają na
Rajd "Miłośników Roztocza” z metą w Górecku Kościelnym.

