Rowerowy przełom wiosny
Międzyrzecki Rejon Umocniony
+
pętla krainą lubuskich jezior
21.05 – 23.05.2010r.
Międzyrzecki Rejon Umocniony, MRU – polska nazwa: Umocniony Łuk Odry i
Warty ( niem. Ostwall albo Festungsfront im Oder-Warthe Bogen (FFOWB lub
OWB)) -system umocnień stworzony przez Niemców w latach 1934-1944 dla
ochrony wschodniej granicy (Bramy Lubuskiej i przedmościa odrzańskiego). W
skład systemu wchodzą między innymi jedne z największych podziemi
fortyfikacyjnych świata. Obecnie znajdują się na terenie Polski i ciągnią od okolic
Skwierzyny przez Kaławę, Wysoką, Boryszyn (okolice Międzyrzecza) na południe
aż do Obry. Podziemia odcinka centralnego MRU są obecnie rezerwatem
nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 tysięcy osobników należących do 12
gatunków. Sieć podziemnych korytarzy posiada łączną długość około 30km.
Pojezierze Łagowskie - malownicza rzeźba terenu usiana jeziorami
ukształtowanymi przez lodowiec warstw trzeciorzędowych licznymi lasami
bukowymi, Łagowskim Parkiem Krajobrazowym i Zespołem Przyrodniczo
Krajoznawczym „Uroczysko Lubniewsko”. W mieście Łagów możemy obejrzeć
Zamek Joanitów położony na szlaku rowerowym między jeziorami Trześniowskim i
Łagowskim. Sulęcin - miasto przyjazne rowerzystom z fragmentem murów
obronnych z XIVw. Okolice Lubniewic oferują kolejne jeziora polodowcowe (J.
Lubniewsko, J. Lubiąż) z punktami widokowymi i wąwozami.
Dzień 1 – 21.05 (piątek)

Dzień 2 – 22.05 (sobota)
Dzień na rowerach - ok. 85km. Pokonujemy trasę z Boryszyna przez Sieniawę,
Łagów do Sulęcina (największe miasto na trasie). Następnie jedziemy przez
Uroczysko Lubiewsko, wzdłuż jeziora o tej samej nazwie, do Lubniewic. Stamtąd
przez Sokole Dąbrową, Kursko, Pieski wracamy do dworku w Boryszynie. Po
krótkim odpoczynku spotykamy się przy ognisku.
Dzień 3 – 23.05 (niedziela)
Powrót wstajemy rześcy i świeży, wsiadamy na rowerki i pedałujemy tą samo drogą,
którą przyjechaliśmy ze Zbąszynka i PKP zabiera nas stamtąd do Poznania (dwie
możliwości godzina 12:00 i 15:00 ze Zbąszynka)
Dla osób mających jeszcze trochę sił przewidujemy jazdę na rowerach do samego
Poznania (Boryszyn, Kaława, Lutol Suchy, Strzyżewo, Łomnica, Glinno, Stary
Tomyśl, Wąsowo, Kuśliny, Michorzewo, Buk, Poznań) ~ 115km
Uwagi.
Trasa pokonywana na rowerach podczas rajdu to głównie mało uczęszczane drogi
asfaltowe o różnej jakości nawierzchni oraz utwardzane drogi leśne. W dużej mierze
poruszać się będziemy znakowanymi szlakami rowerowymi. Trasa łatwa, bez
większych przewyższeń.
Temperatura panująca w bunkrach to ok. 10 stopni oraz stojąca miejscami woda i
błoto. Musimy się zaopatrzyć ciepłą odzież i stosowne obuwie. Niezbędna jest
również dobra latarka z zapasem baterii na ok. 5 godzin.
Bardzo przydatne będzie oświetlenie roweru, ponieważ od miejsca noclegu do
wejścia pod ziemię jest ok. 8km, które w nocy będzie trzeba pokonać rowerem.
W cenie noclegu zapewniona jest pościel – śpiwory będą Wam zbędne.

Cena:
Dojazd - jesteśmy podzieleni na dwie ekipy „pociągowe” A i B. Ekipa A spotyka się - Wyjazd trzydniowy – trasa tam i z powrotem: 80zł +10zł (dla osób bez ulgi na PKP)
o 10:00 przed dworcem głównym i udajemy się pociągiem osobowym do - Wyjazd trzydniowy z powrotem rowerowym – 70zł +5zł (dla osób bez ulgi na PKP)
Zbąszynka o 10:45. Ekipa B spotyka się w tym samym miejscu o godzinie 13 i
jedzie pociągiem o 13:40. Bardzo zależy nam na wcześniejszym stawieniu się na Cena rajdu zawiera:
miejscu zbiórki, gdyż sami musimy zająć miejsca w pociągu (osobowe bez - przejazdy pociągiem na bilecie grupowym z rowerami
wagonów rowerowych). Po przyjeździe do Zbąszynka przypinamy bagaże do - noclegi w gospodarstwie agroturystycznym w Boryszynie (pościel w cenie)
rowerów i udajemy się do Boryszyna przez Dąbrówkę Wielkopolską, Lutol Suchy, - bilet na wejście do MRU z przewodnikiem
Szmiącą, Kaławę i Wyską (34km). Na miejscu kwaterujemy się w gospodarstwie - mapka z opisem trasy
agroturystycznym. O godz. 19 zaczynamy wieczorno – nocną podróż w głąb MRU
Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie.
z przewodnikiem (na piechotę). Planowany czas zwiedzania 4-5 godzin.

Co należy zabrać:
- sprawny rower (najlepiej z sakwami i oświetleniem)
- podstawowe narzędzia (dętka, łatka, pompka, zestaw narzędzi)
- kurtka przeciw deszczowo-wiatrowa, ciepłą odzież
- dobrą latarkę/czołówkę z zapasem baterii (zwiedzanie bunkrów)
- strój kąpielowy (wg uznania)
- środek przeciw komarom
- jedzonko we własnym zakresie
- śpiewnik rajdowy, gitarę :D lub inny instrument
- kompas, mapy
- dobry humor :D
Zapisy:
- w siedzibie klubu 11.05, 18.05
- po pokazie slajdów 13.05
Liczba miejsc ograniczona!
Informacje dodatkowe:
Ala Szafraniec alicja.szafraniec@gmail.com Tel. kom. 606 284 240
Michał Malinowski m_k_malinowski@wp.pl Tel. kom. 505 118 987

