Wycieczka nr 39

SERPELICE – BORSUKI – GNOJNO – STARY
PAWŁÓW – BUBEL GRANNA – SERPELICE
Dystans: ok. 43 km
Rodzaj wycieczki: rowerowa
Stopień trudności: niski
Minimalny wiek uczestnika: 9-10 lat

Fragment mapy przedstawionej powyżej, pochodzi za uprzejmą zgodą Wydawcy, z mapy
turystyczno-krajoznawczej

„Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu” – wydanie I

(czerwiec 2007 r.), wydanej przez

Pracownię map i wydawnictw turystycznych „MH”

HABA Mirosław, tel. 601-072-894, e-mail: mh_mapy@wp.pl
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Witam na kolejnej już wycieczce krajoznawczej, po uroczych terenach parku krajobrazowego
„Podlaski Przełom Bugu”. Kolejny raz wybraliśmy się wraz z Kacprem na wycieczkę
rowerową, by zwiedzić ładne okolice Serpelic i Gnojna. Jestem przekonany, że
przejechawszy tą trasę, z pewnością na długo zapadnie ona w pamięci. Ale zaczniemy od
początku.
Wycieczkę zaczynamy w miejscowości Serpelice, które zwiedziliśmy dokładnie w czasie
dwudniowej wycieczki nr 37. Samochód możemy pozostawić np. na parkingu,
zlokalizowanym przy cmentarzu, w niedalekiej odległości od kościoła, prowadzonym przez
Braci Kapucynów Mniejszych. W niniejszym opisie, nie będę przedstawiał dokładnie
zabytków i atrakcji Serpelic, gdyż uczyniłem to w opisie Wycieczki nr 37. Wypakowawszy
rowery, wyruszamy drogą asfaltową w prawą stronę, w kierunku Janowa Podlaskiego,
trzymając się czerwonego szlaku turystycznego. Na wysokości pomnika, wystawionego w
1928 r, skręcamy w lewą stronę, trzymając się w dalszym ciągu czerwonego szlaku
turystycznego. Droga zmienia się w drogę piaskową, zwężającą się po przejechaniu pewnego
odcinka. Początkowo prowadzi przez nieduży las, by potem skierować się na otwarte tereny
łąkowo-polne (patrz zdjęcie nr 1).

Zdjęcie nr 1 – Droga polna tuż po opuszczeniu Serpelic.
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Po obu stronach drogi, zobaczymy w oddali lasy i położone w niektórych miejscach
zabudowania. Twórcy szlaku pomyśleli o częstym umieszczaniu oznaczeń szlaku, gdyż
pomimo, że coraz bardziej zagłębiamy się w pola, widzimy je dosyć często i nie sposób
zboczyć z trasy. Jadąc z pewnością zobaczymy myszołowy zwyczajne, które mają tutaj
korzystne warunki do życia. W pewnym momencie dojedziemy do rozjazdu, na którym przy
kilku krzakach trzmieliny, drogi odchodzą w lewo i prosto. My podążamy dalej prosto,
zresztą po chwili ukaże się nam na jednym z drzew, rosnącym pośród zarośli, oznaczenie
szlaku czerwonego. To znak, że jedziemy prawidłowo. Niedługo potem, dojedziemy do
kolejnego rozjazdu dróg, na którym skręcamy pod kątem prostym, w prawą stronę. Pomimo,
że początkowo, nie widać czerwonego znaku szlaku, to przejechawszy 200-300 metrów,
ujrzymy go na jednym z drzew. Miejscami droga jest pokryta luźnym piaskiem, lecz ze
względu na to, że akurat w przeddzień
wycieczki sporo padało, to nawierzchnia
drogi była zwilżona przez co w miarę
przejezdna.

Bardzo nas to cieszyło.

Niedługo potem, dojedziemy do dużej
miejscowości, którą są
piaszczysta

droga

Borsuki.

dochodzi

Nasza

do

drogi

asfaltowej, w okolicy dużej restauracji i
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy
budynku OSP miniemy kapliczkę z 2000 r.
(patrz zdjęcie nr 2).
Dalsza droga prowadzi nas już drogą
asfaltową, w lewą stronę, na której po
przejechaniu

kilkudziesięciu

metrów,

skręcamy w prawą stronę, zgodnie z
Zdjęcie nr 2 – Przydrożna kapliczka w miejscowości Borsuki.

oznaczeniem szlaku czerwonego.

Oczywiście asfalt szybko się skończył. Zaczęła się

ponownie droga piaszczysta i to od samego początku nieprzyjazna dla rowerów, gdyż nie
dość, że prowadząca pod górkę to i jeszcze zapiaszczona. Tak więc jesteśmy zmuszeni trochę
rowery podprowadzić. W międzyczasie zauważymy, że po obu stronach naszej drogi rosną
głównie sosny, a bezpośrednio przy drodze także i brzozy. Krajobraz w tej okolicy jest dosyć
zróżnicowany, stąd po chwili opuścimy las i wyjedziemy na otwarte tereny rolnicze, mając po
prawej stronie ogrodzony siatką leśną, teren. Jak miniemy ogrodzenie, to zobaczymy, iż w
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prawą stronę odchodzi droga piaszczysta. My jednakże kierujemy się prosto, wprost na
otwarty teren rolniczy. Warto się trochę rozejrzeć, gdyż po lewej stronie, w oddali zobaczymy
bardzo ładny krajobraz doliny rzeki Bug. Jadąc, możemy go podziwiać. Droga, którą
podążamy jest niezbyt korzystna, pokryta bruzdami i nierównościami, spowodowanymi przez
maszyny rolnicze. W pewnym momencie dojedziemy do starego, nieco zniszczonego krzyża
metalowego, umieszczonego w podstawie kamiennej, na której możemy dostrzec, nie do
końca czytelne, słowa pisane w języku prawdopodobnie rosyjskim (patrz zdjęcia nr 3 i 4).
Oprócz liter, widoczna jest
także data 1918 r, co może
sugerować

okres

postawienia.

Jak

zdjęciu,

krzyż

pogięty,

a

jego
na

widać
jest

mocno
podstawa

pokruszona. Odjechawszy od
krzyża,

po

pewnym

czasie

miniemy uprawę porzeczek, za
którą skręcamy pod kątem 90
stopni w prawą stronę. Dalej
podążamy terenem rolniczym,
mając po obu stronach łąki i
tereny uprawne.

W

gdzie

spojrzymy,

nie

zobaczymy
pilnować
oznaczeń

lasy.
się

oddali,

Radzę

czerwonych
szlaku,

gdyż

niebawem będziemy skręcać
Zdjęcia nr 3 i 4 – Mocno podniszczony krzyż na kamiennej podstawie pośród
łąk i pól w okolicy miejscowości Borsuki.

łagodnie w lewą stronę. W międzyczasie mijany krajobraz trochę się zmieni, teraz jedziemy
wzdłuż czegoś, co przypomina mały parów lub wąwóz, który mamy po naszej, lewej stronie.
Po lewej stronie miniemy też kilka krzaków śliwy tarniny, która o tej porze posiada
charakterystyczne, ciemne owoce, umieszczone na krótkich szypułkach. Powoli zbliżamy się
do kolejnej miejscowości na dzisiejszej trasie, tj. do Gnojna. Zanim do niej dojedziemy,
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jeszcze pewien odcinek musimy pokonać, jadąc wzdłuż lasu, polną drogą (patrz zdjęcie nr
5).

Zdjęcie nr 5 – Polna droga, prowadząca do miejscowości Gnojno (widoczne w oddali zabudowania)

Po dotarciu do Gnojna, wyjeżdżamy na drogę asfaltową, na której
skręcamy w prawą stronę.
Poniżej umieściłem kilka przydatnych informacji, odnośnie tej ładnej i
ciekawej miejscowości.
Gnojno – najdalej wysunięta na północ

wieś województwa

lubelskiego. Powstała w XIV wieku jako wieś królewska. Na
przestrzeni lat, wieś przechodziła z rąk do rąk. W dokumentach
odnotowano, że pod koniec XVI wieku, Gnojno było miejscem
przeprawy przez Bug i tu znajdował się skład towarów, które
potem były transportowane rzeką aż do Gdańska. W XVII wieku
znajdowała się tutaj świątynia unicka, aż do 1875 r. kiedy to
zaborcy rosyjscy, wybudowali murowaną cerkiew. Jak możemy
przeczytać w książce p. Marka Nasiadki „Podlaski Przełom
Bugu”, cerkiew została zmieniona na kościół katolicki, po
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zakończeniu II Wojny Światowej. Obecnie kościół jest pw. Antoniego Padewskiego (patrz zdjęcie nr
6). Jedną z atrakcji, znajdującą się w okolicach Gnojna jest ponad 30 metrowa skarpa, na szczycie
której znajduje się punkt widokowy, z którego zobaczymy
zakole rzeki Bug, a także piękną panoramę nadbużańską (patrz zdjęcie nr 7).

Zdjęcie nr 7 – Piękny widok na nadbużańskie łąki z wysokiej skarpy w okolicy miejscowości Gnojno.

Skarpa położona jest w północnej części wsi, tuż przy drodze asfaltowej, prowadzącej do wsi Borsuki.
Zresztą miejsce to będziemy mijać w dalszej części wycieczki, także podziwianie tej atrakcji, możemy
śmiało zostawić na później.
Warto dodać, iż okolice Gnojna to bardzo urokliwy teren. To właśnie tutaj kręcono sceny do filmu
„Nad Niemnem”. W Gnojnie kursuje sezonowo
prom rzeczny do Niemirowa, miejscowości
znajdującej się na drugim brzegu Bugu. Jest to
ostatnia przeprawa przez rzekę Bug, przed
granicą z Białorusią. Jak możemy wyczytać na
stronie www.bugrajem.eu na skraju wsi, blisko
współczesnego cmentarza, znajduje się cmentarz
unicki i prawosławny, na którym zachowały się
pojedyncze nagrobki, obrządku wschodniego.
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Niestety podczas tej wycieczki nie miałem okazji go zobaczyć. Kierując się do wspomnianego
wcześniej kościoła, zauważymy wybudowany dzięki unijnemu wsparciu, ośrodek turystyczny zwany
„Przystanią w Gnojnie” (patrz zdjęcie nr 8). Baza noclegowa Przystani skierowana jest do turystów,
chcących odwiedzić Gnojno. (źródło tekstu na końcu Opisu).

Opuściwszy Gnojno jedziemy dalej drogą asfaltową prosto, mijając pojedyncze zabudowania
mieszkalne. W pewnym momencie dojedziemy do rozjazdu dróg, na którym droga asfaltowa
odchodzi pod kątem prostym w prawą stronę i my tą trasą następnie pojedziemy. Chcąc
dojechać do rzecznego promu, łączącego miejscowości Niemirów i Gnojno, należałoby
pojechać w piaszczystą drogę, która na wspomnianym rozjeździe odchodzi w lewą stronę.
Skręcając w prawą stronę, kontynuujemy naszą wycieczkę czerwonym szlakiem
turystycznym. Droga wije się wśród pól i łąk, powoli zbliżamy się do lasu sosnowego, który
znajduje się przed nami.

Po drodze mijamy kapliczkę w formie metalowego krzyża,

znajdującą się tuż przy samej drodze z prawej strony. Podążając dalej, dojedziemy do
miejsca, gdzie po prawej stronie odchodzi droga do miejscowości Natolin. My oczywiście
podążamy dalej prosto. Przed nami pojawi się kolejna miejscowość na naszej trasie tj. Stary
Bubel. Miejscowość ciągnąca się przez długi czas, rozciągnięta (patrz zdjęcie nr 9).
Większość

zabudowań,

zlokalizowana

przy

głównej

drodze po obu jej stronach,
znaczne ich część drewniana o
charakterze

letniskowym.

Przejeżdżając

przez

tą

miejscowość, zauważymy kilka
bocianich

gniazd,

umiejscowionych
elektrycznych

na

na

słupach

specjalnych

platformach. Akurat wycieczka
Zdjęcie nr 9 – Miejscowość Stary Bubel i jego główna droga.

odbywała się w porze, kiedy nasze bociany już pewnie bawiły gdzieś w Afryce. Właściwie
Stary Bubel niczym szczególnym nie wyróżnia się. Jednakże warto wspomnieć o starym
kościele, który miniemy po prawej stronie drogi (patrz zdjęcie nr 10).
Poniżej kilka symbolicznych zdań, opisujących ten niewątpliwie ciekawy zabytek.
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Kościół pw. św. Mikołaja w Bublu Starym – dawniej drewniana cerkiew pw. Jana Ewangelisty,
zbudowana w 1740 r., w czasie kiedy Bubel Stary
należał do Ukrainy. Dawniej świątynia służyła
jako cerkiew unicka, a od 1875 r. przekształcona
na cerkiew prawosławną. Wtedy to zmieniono
dach, wzniesiono wieżyczkę itd. Jak czytamy na
stronie www.visiteast.eu, losy tej małej świątyni
były dosyć skomplikowane. W 1925 r. została
przekazana

neounitom

(wyznawcom

prawosławia, którzy zdecydowali się odnowić
unię z kościołem katolickim, co

miało to

prowadzić do stopniowego przejścia na religię
katolicką). W latach 1938-1944 r. świątynia
ponownie wróciła do wyznawców prawosławia, a
po 1946 r. kościółek został świątynią rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja – filią kościoła w
Gnojnie. Przy kościółku możemy zobaczyć
Zdjęcie nr 10 – Dawna cerkiew, obecnie kościół
pw. św. Mikołaja w Bublu Starym.

wolnostojącą dzwonnicę, wzniesioną w II połowie XIX wieku (patrz zdjęcie nr 11). (źródło tekstu na
końcu Opisu).

Obejrzawszy

kościółek

podążamy

dalej,

zgodnie z czerwonym szlakiem turystycznym.
Droga asfaltowa, którą podążamy skręca
łagodnym łukiem w prawą stronę i teraz czeka
nas stromy podjazd. Po wjechaniu na górę,
skręcamy tym razem w lewą stronę, zgodnie
ze szlakiem turystycznym. Dalej podążamy
drogą piaszczystą, w miarę szeroką. Mijamy
po lewej stronie, tuż przy samej drodze, mały
leśny

cmentarzyk.

Od

teraz

będziemy

poruszać się po terenie, gdzie znajduje się
spora

liczba

gospodarstw

domków

letniskowych,

agroturystycznych

np.

„Pod

bocianim gniazdem”, „Sandra” itd. Dodam, iż
miejscowość, przez którą jedziemy nazywa się
Zdjęcie nr 11 – Przykościelna dzwonnica z II połowy XIX wieku w Bublu Starym
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Bubel Łukowiska. W pewnym momencie miniemy białą kapliczkę po prawej stronie drogi
(patrz zdjęcie nr 12). Jeden z zapytanych mieszkańców, powiedział nam, że została ona
postawiona po wojnie, ale sam widocznie dokładnie nie wiedział.
Sama

miejscowość

Bubel

Łukowiska

niewątpliwie należy do urokliwych wsi,
stąd

taka

duża

ilość

gospodarstw

agroturystycznych. Jadąc, zobaczymy z
pewnością spacerujące po ogrodzonej łące,
konie, które wyglądają na bardzo zadbane.
Powoli zostawiamy za sobą tą ciekawą,
bliską naturze wieś i dojedziemy do
rozjazdu dróg polnych, na którym w lewą i
prawą stronę odchodzą dwie większe drogi
polne, natomiast my kierujemy się z
oznaczeniem
turystycznego,

czerwonego
prosto,

mniejszą

szlaku
drogą

również piaszczystą. Dodam, iż na mapie
przedstawionej na tytułowej stronie,
Zdjęcie nr 12 – Przydrożna kapliczka w miejscowości Bubel Łukowiska.

zobaczymy, iż czerwony szlak podąża bliżej rzeki Bug, jednakże jest to mapa z 2007 r, stąd
zapewne jest trochę nieaktualna. Nasza droga wznosi się ostro pod górę, na szczęście na
krótkim odcinku, rower musimy podprowadzić, gdyż wjazd jest raczej niemożliwy. Po
podjeździe, droga robi się utwardzona, przyjemna do jazdy. W dalszym ciągu towarzyszą nam
zabudowania, tym razem miejscowości Stare Buczyce. Przed nami kolejny rozjazd, nasza
droga biegnie prosto, by następnie łagodnie skręcić w lewo. Mijamy po prawej stronie kolejną
kapliczkę, tym razem z wyraźnie oznaczoną datą postawienia tj. 1947 r. Następnie kolejne już
dzisiaj, gospodarstwa agroturystyczne. Zabudowania powoli ustępują terenom rolniczym, tj.
głównie łąkom, na których spotkaliśmy stado brązowych krówek, z pewnością rasy mięsnej
(patrz zdjęcie nr 13).
Jako, że niniejsza wycieczka wypadła w czasie, kiedy mnóstwo ptaków migruje, widzieliśmy
z Kacprem, szybującą swobodnie dużą grupę (ponad 100) żurawi, które wydawały
charakterystyczny klangor.
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Zdjęcie nr 13 – Pasące się stado krów z młodymi w okolicy Starych Buczyc k. Janowa Podlaskiego.

Jadąc dalej, zobaczymy, że nasza droga robi się coraz węższa i mniejsza. Jednakże
oznaczenia szlaku czerwonego są przez cały czas widoczne, więc nie ma możliwości
zgubienia się. Mijamy dwie, stare wierzby, z których jedna bardzo niszczeje. W oddali
zobaczymy przedmieścia Janowa Podlaskiego, co oznacza, że za chwilę dojedziemy do
miejscowości Stary Pawłów. I rzeczywiście, krótki czas potem, wyjedziemy na szeroką
drogę

asfaltową,

na

której

skręcamy w prawą stronę. Stary
Pawłów

–

miejscowość,

w

której akurat trwał remont drogi,
przypominał

wielki

plac

budowy. Chodniki rozkopane,
nowa

nawierzchnia

częściowo
miniemy

położona.
po

odnowiony,

prawej
mały

drogi
Jadąc,
stronie

drewniany
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kościółek (patrz zdjęcie nr 14). Jak możemy przeczytać we wspomnianej wcześniej przeze
mnie książce Marka Nasiadki „Podlaski Przełom Bugu”, Stary Pawłów założony został w
pierwszej połowie XV wieku. Tak więc jest to bardzo stara miejscowość. Podążając dalej
czerwonym szlakiem turystycznym, dojedziemy do głównej drogi, również asfaltowej, na
której skręcamy ponownie w prawą stronę. Tuż po skręcie, miniemy kolejną kapliczkę
przydrożną , tym razem z 1918 r. (patrz zdjęcie nr 15). Jak zauważymy, została zbudowana
w podobnym stylu, co mijane wcześniej w Bublu Łukowiskach.
Przed nami dłuższy odcinek prostej drogi
asfaltowej,

wprost

prowadzącej

do

miejscowości Stary Bubel. Jadąc nią,
możemy przez czas delektować się piękną
panoramą

nadbużańską,

widoczną

po

prawej stronie drogi. W oddali zobaczymy
lasy, teren jest nieco pofałdowany, co
jeszcze dodaje uroku tej okolicy. Na
dodatek, na niektórych fragmentach pola,
widać

uprawy

pomarańczowym
krajobraz.

Po

dyń,

które

kolorem,
drodze

swoim

urozmaicają

mijamy

drogę,

odchodzącą do Starych Buczyc, jednakże
my jedziemy prosto. Wspomnę jeszcze, że
przez cały czas towarzyszą nam, rosnące
Zdjęcie nr 15 – Kapliczka przydrożna z 1918 r. w okolicy wsi
Stary Pawłów

przy drodze m.in. lipy, topole białe itd. W pewnym momencie dojedziemy do skrzyżowania
dróg, na którym po lewej stronie drogi, zobaczymy stojące dwa krzyże. Jeden z nich jest
metalowy, drugi natomiast drewniany, pomalowany na brązowo. Oczywiście jedziemy dalej
prosto. Niedługi czas potem dojedziemy do kolejnego skrzyżowania, na którym jednak
skręcamy w lewą stronę, zgodnie z tablicą, informującą, że droga prowadzi do miejscowości
Bubel Granna, który znajduje się w odległości 1 km. Tuż po skręcie, miniemy duży
kompleks agroturystyczny. Dzięki temu, że nasza droga jest asfaltowa (czasami jej
nawierzchnia jest trochę popękana) , możemy czerpać przyjemność z jazdy rowerowej.
Powoli zbliżamy się do lasu, obserwując jak nasza droga wije się raz w lewą stronę, raz w
prawą. Na jednym z zakrętów miniemy pomnik z 2008 r. poświęcony nauczycielom, którzy
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pracowali w szkole podstawowej w Bublu Grannie w okresie istnienia szkoły tj. od 1920 r do
1975 r. (patrz zdjęcie nr 16).

Zdjęcie nr 16 – Tablica pomnikowa, poświęcona nauczycielom szkoły podstawowej w Grannie, istniejącej w latach
1920 – 1975 r.

Przejeżdżamy przez miejscowość Bubel Granna, w której umiejscowiony jest kompleks
agroturystyczny lub hotelowy. To co wyróżnia tą wieś, to jej wygląd. Otóż jadąc, możemy
zauważyć pomiędzy zabudowaniami, obszary przypominające tereny parkowe. Z pewnością
powoduje to, że wygląd wsi jest ciekawy i przyjemny dla oka. Również nie sposób nie
zauważyć pięknego świerka, rosnącego przy lewej stronie drogi. Powoli zostawiamy Grannę
za sobą, w międzyczasie dojedziemy do miejsca na skraju lasu, gdzie nasza droga asfaltowa
kończy się, dzieląc się na dwie, odchodzące w lewą i prawą stronę. Dodam, iż w miejscu
gdzie jest koniec asfaltowej nawierzchni, zobaczymy wykonany zrobiony krzyż (z całego
pnia drzewa). Skręcamy w lewą stronę, by chwilę potem skręcić w prawą stronę, w drogę
prowadzącą w głąb lasu. Tuż przy wjeździe do lasu, zobaczymy znak zakazujący wjazd
wszelkim pojazdom mechanicznym, jednakże jeśli jedziemy w niedzielę, kiedy to m.in. prace
leśne nie są prowadzone, sądzę, iż wielka krzywda nikomu się nie stanie jak przejedziemy te
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kilka kilometrów rowerem. Droga, którą podążamy jest utwardzona, bardzo przyjemna do
jazdy rowerem (patrz zdjęcie nr 17).

Zdjęcie nr 17 – Droga leśna w okolicy miejscowości Bubel Granna.

Po obu jej stronach, rośnie głównie las
sosnowy, z bogatym podszytem. Jednakże
wjeżdżając

głębiej

w

las,

środowisko

zaczyna się różnicować, dochodzi dębina,
pojawiają się również świerki. Jako, że trwa
sezon

grzybowy,

ale

z

powodu

długotrwającej suszy grzybów nie jest za
dużo w lasach, postanowiliśmy na chwilę
wstąpić do lasu. I tu niespodzianka, przy
samej drodze, rósł piękny podgrzybek
(patrz zdjęcie nr 18). Niestety tylko jeden.
Więcej jego „braci” nie znalazłem. Nawet
go nie zerwałem, zrobiłem tylko zdjęcie.
Przy okazji zajrzałem do internetu, żeby coś
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poczytać o tym gatunku grzyba. Poniżej zamieszczam kilka symbolicznych zdań dot. tego
gatunku.
Podgrzybek brunatny -(patrz zdjęcie nr 18) - bardzo smaczny grzyb jadalny o charakterystycznym,
łatwym do odróżnienia wyglądzie. Rośnie głównie w lasach iglastych i mieszanych, często w pobliżu
sosny zwyczajnej i świerka pospolitego. Grzyb wykorzystywany w gastronomii na różne sposoby, także
dobry do marynowania. Jednakże jak możemy wyczytać na stronie internetowej: www.grzybland.pl w
stanie surowym ma właściwości trujące, gdyż łatwo odkłada pierwiastki radioaktywne, zwłaszcza cez.
Po katastrofie w Czarnobylu, ówczesne władze przestrzegały przed zbieraniem tych grzybów, Zresztą
jak można wyczytać w internecie, jeszcze dzisiaj ponoć można znaleźć podgrzybki, które wykazują
podwyższoną radioaktywność (źródło tekstu na końcu Opisu).

Wszystko co dobre kiedyś się kończy i zgodnie z mapą, dojeżdżamy do drogi asfaltowej,
prowadzącej z Konstantynowa do Gnojna, na której skręcamy w prawą stronę. Na szczęście
w dalszym ciągu towarzyszy nam las, w którym zobaczymy również m.in. dorodne świerki.
Droga z równą nawierzchnią, bez większych dziur, występujący po obu jej stronach las,
niezbyt duży o tej porze ruch drogowy, powodują, że jazda rowerowa jest bardzo przyjemna
(patrz zdjęcie nr 19). Może nie widać tej przyjemności po minie Kacpra, ale to przez
zmęczenie, które akurat w tym momencie go dopadło.

Zdjęcie nr 19 – Przyjemna do jazdy rowerem, droga z Konstantynowa do Gnojna.
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Jadąc, miniemy po lewej stronie specjalnie przygotowaną, altanę dla turystów bądź
kierowców, gdzie mogą chwilę odpocząć. Zauważymy również, że teren powoli zaczyna się
fałdować, przez co rowerowa jazda jest bardziej urozmaicona. Las kończy się, wyjeżdżamy
na tereny odkryte, głównie łąki i pola. Jadąc zauważymy po prawej stronie drogi, stary krzyż,
wyglądem przypominający ten, który widzieliśmy w okolicy Borsuków, jednakże z powodu
wytarcia się napisów, nie mogliśmy przeczytać, kiedy został postawiony (patrz zdjęcie nr
20). Po niezbyt długie jeździe dojeżdżamy
do miejscowości, którą odwiedziliśmy kilka
godzin temu, tj. Gnojno. Powoli docieramy
do drogi, którą jechaliśmy rano, tym razem
skręcając w lewą stronę. Szlak turystyczny,
który towarzyszył nam przez większą część
dnia, odbiegł w prawą stronę. Po około 2
kilometrach od Gnojna, dojeżdżamy do
tabliczki, która informuje nas, że w
odległości ok. 200 metrów, znajduje się po
prawej stronie, wspomniany przeze mnie
wcześniej punkt widokowy na dolinę rzeki
Bug

z

ponad

30

metrowej

skarpy.

Oczywiście nie wspomnę, iż koniecznie
trzeba

go

obejrzeć.

Po

obejrzeniu

przepięknego widoku, z powrotem wracamy na naszą drogę i kierujemy się nią dalej, aż do
skrętu drogi w lewo, przy którym znajduje się hotel Zaścianek. Miejscowość, przez którą
przejeżdżamy to znana nam już wieś Borsuki, przez tą wieś wiedzie również niebieski szlak
rowerowy. Wieś Borsuki należy do rozciągniętej na znacznej długości, wsi. Po obu stronach
drogi mijamy znaczną ilość domów, część z nich ma charakter letniskowy. Po prawej stronie
miniemy Oberżę Borsuki, gdzie można smacznie zjeść i co najważniejsze nie drogo.
Oczywiście z Kacprem, zajechaliśmy na kawę i frytki. Restauracja przyjemna z dużym menu,
ceny bardzo rozsądne i obsługa miła. Sądzę, iż wizytę w niej, można potraktować jako
atrakcję wycieczki. Tuż przy restauracji znajduje się pomnik, poświęcony pomordowanym w
czasie II Wojny Światowej, mieszkańcom Borsuków (patrz zdjęcia nr 21,22).
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Podążamy dalej przez wieś
Borsuki, aż do rozjazdu dróg, na
którym jedna z dróg skręca w
prawą

stronę.

Przy

znajduje

się

napisem

Kózki

skręcie

drogowskaz
i

z

Serpelice.

Oznacza to, że skręcamy w tą
właśnie drogę. Wieś Borsuki
zostaje

za

ostatnim

nami,

celem

naszym

podczas

tej

wycieczki są Serpelice, gdzie
zostawiliśmy
Początkowo
tereny

samochód.
jedziemy

rolnicze,

przez
później

wjedziemy do lasu głównie
sosnowego, ale też miejscami
brzozowego. Po lewej stronie
drogi

miniemy

dwa

małe

krzyże, zapewne postawione w
Zdjęcia nr 21,22 – Pomnik w Borsukach, poświęcony pomordowanym w czasie II
Wojny Światowej, mieszkańców tej miejscowości.

miejscu wypadku drogowego. Niedługo po tym wjeżdżamy do Serpelic, gdzie kierujemy się
do miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę,
niezbyt krótka, co odczuł Kacper dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała się i zapraszam na
następną, tym razem w okolice Janowa Podlaskiego.
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Uwagi i komentarze proszę kierować na: roweroweprzygody@gmail.com
Życzę Przyjemnej Wycieczki…
Autor
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