
V wyjazd dla Aktywnych Seniorów

W dniach 16 – 18.09.2022 r. odbył się kolejny wyjazd na Roztocze organizowany przez nasz
klub rowerowy.

  

Tym razem naszą  bazę stanowił „Leśny Zajazd” w Suścu, gdzie były dobre warunki do
biesiadowania niezależnie od pogody. Pierwszy wieczór spędziliśmy przy muzyce a następnego
dnia po gimnastyce porannej przeprowadzonej przez Jacka ruszyliśmy w trasę.

  

  

Jechaliśmy m.in. przez Łosiniec, gdzie zatrzymaliśmy się przy pomniku poświęconym
bohaterom poległym na początku II wojny światowej, dalej przez Chyże i dotarliśmy do
drewnianej cerkwi  św. Bazylego w Bełżcu. Tu również  podziwialiśmy ponad dwustuletni
jałowiec o wysokości 7 metrów.  Głównym celem podróży do Bełżca był obóz zagłady, gdzie w
ciszy i skupieniu przeszliśmy drogą nazywaną Szczeliną przez pomnik – cmentarz , następnie
obejrzeliśmy wystawę dokumentującą eksterminację Żydów i  mordowanie Polaków, którzy im
pomagali. Zwiedzanie zakończyliśmy w sali kontemplacji.

  

Z Bełżca pojechaliśmy do Narola, gdzie zatrzymaliśmy się na obiad. Serwowano kapuśniak,
domowe pierogi z mięsem, co niektórzy zamówili galaretę. W drodze powrotnej do bazy jeszcze
zajechaliśmy do miejscowości Pizuny, która należy do jednego właściciela, którego tu nazywają
ordynatem. Jest tam drewniana rotunda pod dachem, świetlica z kuchnią na imprezy i spotkania
towarzyskie. Ordynat pozwolił nam wziąć na pamiątkę skamieniałe drewno. Stąd ruszyliśmy do 
miejscowości Rebizanty, gdzie można było wsłuchać się w szumy na Tanwi i zaczerpnąć wody
ze Źródełka Miłości. Trasę opracował Jacek, liczyła 55 km.

  

  

Tego dnia odbyło się jeszcze spotkanie z Fryderykiem Kierepką autorem książki „Opowieści
Roztocza”, przy ciasteczku i kawie.  Wieczorem czekała nas niespodzianka, przyjęcie
zorganizowane przez jubilatów: Bogdana i Kazia. Była zupa gulaszowa, pyszne przekąski i
wspaniały tort. Bawiliśmy się przy muzyce do późnych godzin wieczornych.
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Wyprawa na bieżąco była dokumentowana przez Ewę, która umieszczała fotki na
Messengerze. Kolejny dzień przywitał nas deszczem dlatego zamiast w trasę rowerową
wróciliśmy wcześniej do Lubartowa. Oprócz ćwiczeń, jazdy na rowerze i spacerów była
możliwość zapoznania się z zasadami odżywiania w wieku starszym, uczestnicy otrzymali
materiały dotyczące tej tematyki.

  

  

Wyjazd był współfinansowany z budżetu Miasta Lubartów.
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