
Dagen idag startede med en lærerstreg.
Når vasketøjet er tørt, så tag det ind!! det kunne jo gå hen at blive regvejr, og det gjorde 
det så......

Jeg håber ikke der vil være mange dage som denne på min cykeltur.!
Jeg lovede min far inden jeg tog hjemmefra at jeg ville bruge cykel ruterne og stier hvis der 
var nogen. Det er så også blevet gjort!! Det virker bare lidt om om cykel ruterne i Polen 
blev lavet for 50 år siden og så har de ellers fået lov til at lave dit eget liv.
Det hele startede ellers så godt med mig der smiler og tænker “Polen er faktisk et ret godt 
land at være cykellist i!” Da jeg kører forbi den ene skov efter den anden dukker der den 
ene cykel rute op efter den anden, både til on og off road..
Men så var de glade dage også slut... hehe
En eller anden havde fået den geniale ide at reparere en cykelsti med et ordenligt lag 
strandsand!!!!!! 
hvilket jo så bare gør det totalt umuligt for cykellister at kører i.
Jeg kommer derfor til at trække min cykel videre. At det så er næsten 4km jeg kommer til 
at trække cyklen havde jeg dig ikke regnet med.
Da jeg endelig er forbi sandhelvedet kommer jeg til en mindre flod som jeg er nød til at 
krydse med en færge. Så jeg sætter mig på lidt græs og venter på den kommer. 
På den anden side af floder dukker en ny cykelrute frem. “Den kan da umuligt være lige så 
dårlig som den anden!!!” DEN VAR FAKTISK VÆRER...
De må have brugt netop denne cykelsti til at slæbe træ ud med i venter perioden til at 
trække træ ud med, hvilket nu har resulteret i kæmpe store dybe mudder huller and vand 
over alt som gør det umuligt at kører der inde. Men nu er jeg så langt inde i skoven at det 
ville være dumt at vende om.
Da jeg igen ser en trafikeret vej tager jeg den vej. og et godt valg.
For efter at have kørt på den store vej ser jeg at cykel ruten ender brat da der er lavet en 
ny motorvej og ingen måde at komme over den via cykel ruten.
Lige der var det det der gjorde at cykelruter og mig ikke længere er en god ide i Polen.

Da klokken er ca 16 kommer jeg til Wolin og beslutter mig for at blive her, jeg spørger en 
af de lokale og han siger der er en camping plads lige uden for byen.
Jeg får handlet ind til aftens og morgen mad. Camping pladsen er dog lukket men jeg kan 
komme ind og får sat mit telt op, snupper et bad i søen der ligger lige ved siden af.
Lidt koldt men meget rart efter en meget svedig cykel tur.
To tyskere jeg mødte igår har også fundet vej er til, de er dog i bil og med camping vogn.

Efter aftensmaden begynder det igen at regne og jeg skynder mig ind i mit telt omkring kl 
20. og sover hele natten til kl 8 dagen efter.


