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Wycieczka szkoleniowa „Powiśle 2021” cz. VI
12 - 13.06.2021.
Koleżanki i Koledzy,
W czasie, gdy powstawał program wycieczki obowiązywały jeszcze duże ograniczenia epidemiologiczne. Nie
zawieszaliśmy informacji na stronie wierząc w „poluzowania” i tak się stało. W naszym szkoleniu wzięło
udział liczne grono osób zaszczepionych. Dziękujemy wszystkim za współtworzenie programu wyjazdu w
krajobrazach Powiśla. Prognozowany deszcz był naszym sojusznikiem (padał głównie za oknami autokaru).
Po raz pierwszy Komisja Krajoznawcza OM PTTK w Lublinie zaprezentowała Regulamin Odznaki
Krajoznawczej Konstytucji 3 Maja i odznakę. Zdobywane były pierwsze potwierdzenia. Tablica odnotowana
w Regulaminie odznaki znajdująca się w murze słynnego sandomierskiego Ratusza była pierwszym
znaczącym obiektem na trasie zwiedzania. Organizatorzy oczekiwanej szkoleniowej wycieczki dziękują
Zarządom Oddziałów PTTK oraz Zarządom Oddziałowych Kół i Klubów za nawiązany kontakt i sprawne
upowszechnienie informacji.
W imieniu organizatorów
Andrzej Wasilewski
Prowadzący wycieczkę
Sobota, 12 czerwiec 2021 r.
godz. 800
- zbiórka uczestników na Placu Zamkowym w Lublinie
godz. 800 - 900
- przejazd na trasie Lublin - Urzędów
00
45
godz. 9 - 9
- Historia i dzień dzisiejszy Urzędowa - prowadzenie kol. Bernadetta Tokarczyk.
Źródełko św. Otylii oraz zapalenie znicza na grobie kol. Krzysztofa Tokarczyka.
godz. 945 - 1115
- przejazd na trasie Urzędów - Sandomierz,
godz. 1130 - 1430
- zwiedzanie Sandomierza, spacer po Starym Mieście i czas wolny; kościół pw. św.
Jakuba, wąwóz św. Jacka Odrowąża, wąwóz Piszczele, katedra i wzgórze zamkowe
godz. 1430 - 1500
- przejazd na trasie Sandomierz - Zawichost - Annopol
00
15
godz. 15 - 15
- zwiedzanie kościoła pw. św. Joachima i św. Anny w Annopolu.
godz. 1515 - 1530
przejazd na trasie Annopol - Józefów nad Wisłą
30 15
godz. 15
16
- Józefów - Rynek i spacer do doliny Wisły
godz. 1615 - 1630
- przejazd na trasie Józefów nad Wisłą - Piotrawin
godz. 1630 - 1715
- Piotrawin, historia miejscowości i sanktuarium. Zwiedzanie gotyckiego kościoła
p.w. św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława BM.
godz. 1715 - 1800
- przejazd na trasie Piotrawin - Park i Pałac w Niezdowie - Opole Lubelskie
godz. 1800
- Opole Lubelskie, zakwaterowanie w hotelu „Zacisze”
godz. 1930
- obiadokolacja i spotkanie koleżeńskie
Niedziela, 13 czerwiec 2021 r.
godz. 800 - 900
- śniadanie i spotkanie koleżeńskie
30 45
godz. 9 10
- przejazd do Chodlika, spacer na teren Grodziska i nad rzekę Chodelkę
godz. 1045 - 1145
- przejazd, przejście i pobyt na terenie Grodziska Żmijowiska
godz. 1145 - 1200
- przejazd na trasie Grodzisko Żmijowiska - Kazimierz Dolny
00
30
godz. 12 - 14
- spacer w Kazimierzu Dolnym - Wąwóz Małachowskiego i czas wolny
godz. 1430 - 1500
- przejazd Trasą Nadwiślańską - Kazimierz Dolny - Bochotnica - Puławy
godz. 1500 - 1600
- obiad w Puławach
godz. 1600 - 1700
- przejazd na trasie Puławy - Lublin
00
godz. 17
- zakończenie i pożegnanie w Lublinie (okolice Placu Zamkowego)

