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Wędruj z nami
Turystyka łączy pokolenia
Ogólnopolska akcja PTTK

Opis krajoznawczy

Trasy 40 Rajdu Miłośników Roztocza będą prowadziły przez
Roztocze Środkowe. Okoliczne wzgórza mają nazwę Łyse Byki.
Będziemy wędrować przez gminy Zwierzyniec, Tereszpol i Józefów,
w powiatach: zamojskim i biłgorajskim.
W
tym
roku
mija
40-ta
rocznica
utworzenia
Roztoczańskiego Parku Narodowego, dlatego będziemy podziwiać
unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe RPN-u.
Uczestnicy spotkają się na Floriance po jaworem. Osada
leśna jest ukryta wśród puszczańskiej głuszy. Zwiedzimy Izbę
leśną, hodowlę konika polskiego a baranki i owieczki powitają nas
głośnym beczeniem.
Przy dębie Florianie posłuchamy legendy o Florianie
Szarym - protoplaście rodu Zamoyskich, który chciał zapolować
na tury a musiał walczyć z dzikim misiem. Z opresji uratowała go
siostra Janka.
Na początku XX w. była tutaj szkółka drzew i krzewów
egzotycznych.
Na północ od Florianki w maju 1944 r. partyzanci AK
przyjmowali zrzuty alianckie. Zrzutowisko miało kryptonim
„Hipopotam”.
Na skraju Górecka Nowego ustawiono niedawno głaz w
miejscu gdzie przebiega 23 południk.
Później będziemy wędrować przez rezerwat krajobrazowoleśny położony w dolinie rzeki Szum. Rzeka Szum dawniej była
nazywana przez mieszkańców Bździną. Zobaczymy malownicze
wodospady na kamiennych progach Roztocza. Jeżeli będziemy
zachowywać się cichutko to być może zobaczymy na starych
pomnikowych jodłach lub sosnach przyglądające się nam leśne
kuny.
W Górecku Kościelnym napijemy się wody ze źródełka Boża
Łeska, która skutecznie leczy zazdrość. Będziemy też podziwiać
wiekowe dęby pamiętające czasy objawienia się tutaj św.
Stanisława Biskupa w 1648 r. oraz drewniany kościółek.
Do spotkania na roztoczańskich szlakach, po których
będziemy wędrowali: Krawędziowy - czerwony, im. Aleksandry
Wachniewskiej - zielony, Puszczański - niebieski i Walk
Partyzanckich - czarny

Górecko Kościelne
Regulamin

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Zamościu
Miasto Zamość
Gmina Józefów
MOK w Józefowie
Roztoczański Park Narodowy

Organizator:
PTTK O/Zamość - Komisja Turystyki Pieszej
Cele Rajdu:
Poznanie walorów turystyczo-krajobrazowych Roztoczańskiego
Parku Narodowego, zdobywanie punktów do odznak krajoznawczych
i turystyki kwalifikowanej, popularyzacja odznak krajoznawczych,
propagowanie wiedzy ekologicznej, integracja braci turystycznej.
Termin i miejsce Rajdu:
Rajd odbędzie się w dn. 20 września 2014 r. (sobota)
bez względu na pogodę...
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Górecku Kościelnym nad Szumem
N 50 30.075 E 22 58.230

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.
Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w czasie Rajdu.
Ilość miejsc ograniczona.
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 oraz kubeczek na napój.
Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.
Zgłoszenia i opłatę za organizację do 12.09.2014 r. przyjmuje:
Oddział PTTK w Zamościu ul. Staszica 31, tel. 84 639 31 43
Opłata za organizację Rajdu wynosi - 25 zł
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 pieszymi po Roztoczu Środkowym, drogami
polnymi i leśnymi. Będziemy wędrowali przez Roztoczański Park Narodowy oraz
Rezerwat Szum.

*** Trasa 1 ***
Odjazd autokaru z parkingu przy ul. Partyzantów (obok PZU)
w Zamościu o godz. 8.30,
od godz. 10.00 przejście piesze trasą:
Sochy - Florianka - Górecko Kościelne - 13 km

- prowadzą:
Grupa A: Tomasz Krupa PTP i Andrzej Dziaduszek przewodnik
Grupa B dla dorosłych: Zbigniew Pietrynko PTP, Eugeniusz Mołdoch PTP
*** Trasa 2 ***
Odjazd autokaru z parkingu przy ul. Partyzantów (obok PZU)
w Zamościu o godz. 8.30
od godz. 10.00 przejście piesze trasą:
Tereszpol Jurdyga - Florianka - Górecko Kościelne - 13 km

- prowadzą:
Grupa C: Edward Słoniewski PTP, Paweł Koman - przewodnik
Bożena Smutniak - przewodnik
************************************************************************************
W przypadku zainteresowania co najmniej 25 osób będzie możliwość
uruchomienia dodatkowej trasy 2-dniowej. Nie zapewniamy dla tej grupy dojazdu. Noclegi
uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

********************************************************************
Ognisko turystyczne zapłonie po godz. 14.30
w Górecku Kościelnym - N 50 30.075 E 22 58.230
W programie przewidujemy tradycyjne konkursy:
krajoznawczy, piosenki turystycznej i zręcznościowy (niespodzianka)…
Kierownik Rajdu: PTP Janusz Kapecki
Obsługa mety: PTP Marian Buryło
i przew. Małgorzata Sochan-Krupa
Przewidywany powrót do Zamościa ok. godz. 17.30
****************************************************************************

Organizatorzy życzą wszystkim turystom wspaniałych wrażeń
z wędrówek po Roztoczu i zapraszają na
Rajd „Rydz na Patelni” z metą w Długim Kącie
na Roztoczu Środkowym

