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Od Ministra Środowiska
Przez ostatnie 25 lat ochrona środowiska w Polsce zmieniła się na lepsze nie mniej niż gospodarka. Pokonując kilometry
leśnych ścieżek, otwartych z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów, warto mieć oczy szeroko otwarte, bo efekty
zmian widać tu jak na dłoni.
Lasy należą do największych wygranych wyborów z 1989 roku. Ich powierzchnia zwiększyła się od tamtego czasu o blisko
470 tys. hektarów i nadal systematycznie rośnie. Mieszkańcy kniei też wydają się być zadowoleni z przemian – w ciągu tego czasu
liczba dzików wzrosła ponadtrzykrotnie, jeleni ponaddwukrotnie, a lisów – czterokrotnie. Poprawia się poziom ochrony lasów – aż
9 z 23 naszych parków narodowych utworzono w ostatnim ćwierćwieczu.
Już podczas obrad Okrągłego Stołu jeden z tzw. podstolików zajmował się sprawami ekologii. Dzisiaj to, że „Rzeczpospolita
Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”, gwarantuje Konstytucja. Przez 25 lat
przepisy dotyczące ochrony przyrody stale zyskiwały na znaczeniu, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
W 25. rocznicę demokratycznych przemian, pod hasłem „Wolność jest w naturze”, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
we współpracy z Ministerstwem Środowiska otwierają 25 ścieżek biegowych w lasach na terenie całego kraju. Do pokonania
kolejnych zakrętów i przewyższeń trudno o lepszą motywację niż wspomnienie, ile przeszkód i meandrów historii pokonaliśmy,
aby móc dzisiaj cieszyć się wolnością. Odpowiedzialni za przyszłość, w pełni świadomie, z poszanowaniem dla środowiska,
korzystajmy z wolności, którą przyniósł rok 1989.
Prezentowane w publikacji ścieżki biegowe dają możliwość wyboru dystansu, tak aby był w zasięgu każdego, optymalnie do
możliwości, a jednocześnie pozwalają na wspólne pokonywanie trasy. Zachęcam do aktywnego wypoczynku, który przynosi
radość, pewność siebie i zdrowie.
Do zobaczenia na trasie!
Maciej H. Grabowski
Wrzesień 2014 r.

Od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
W ciągu 25 lat, które upłynęły od odzyskania przez Polskę suwerenności, w niemal każdej dziedzinie naszego życia zaszły
zmiany. Jednym z największych sukcesów naszej transformacji jest bezprecedensowa poprawa stanu środowiska naturalnego. Lasy są widocznym tego dowodem: wciąż nam ich przybywa i zajmują już prawie 30 proc. powierzchni kraju,
zdecydowanie poprawił się ich stan zdrowotny, zwiększyło bogactwo przyrodnicze, bardzo skutecznie chronimy je przed
różnymi zagrożeniami. Kondycja polskich lasów, ale też swoboda, z jaką możemy z nich korzystać, wyróżnia nas w Europie.
W dziedzinie leśnictwa to my współtworzymy dziś międzynarodowe trendy.
Lasy Państwowe, zarządzające w imieniu wszystkich Polaków blisko 80 proc. lasów w naszym kraju, miały i mają w tym sukcesie znaczny udział. Dokładamy wszelkich starań, aby skutecznie realizować ideę zrównoważonej gospodarki leśnej, stanowiącej
wedle ustawy o lasach z 1991 r. fundament naszego działania. Dla lasu, dla ludzi – to hasło, którym kierujemy się w codziennej
pracy, chroniąc przyrodę, dbając o trwałość lasów oraz bezpieczeństwo ekologiczne kraju, jednocześnie jak najszerzej udostępniając lasy wszystkim obywatelom i budując niezbędną do tego infrastrukturę, a także mądrze korzystając z leśnych zasobów dla
rozwoju polskiej gospodarki. Nie byłoby to możliwie bez wsparcia i zaufania, jakim Polacy darzą leśników, oraz ich rosnącego
szacunku dla przyrody. To nasz wspólny sukces i powód do dumy.
Sądzę, że przygotowany przez nas i Ministerstwo Środowiska projekt „Wolność jest w naturze”, w ramach którego otwieramy
nowe ścieżki biegowe w lasach, to odpowiedni sposób uczczenia 25-lecia odzyskania wolności i upamiętnienia demokratycznych
przemian. Nasze ścieżki są otwarte i dostępne dla wszystkich. Ułatwiają zdrowy kontakt z naturą, która nieodłącznie kojarzy się ze
swobodą. Trudno o bardziej demokratyczny sport niż bieganie – uprawiać może je każdy, niezależnie od wieku, płci i zamożności.
Zapraszamy Wszystkich do lasu, byśmy mogli razem cieszyć się wolnością, która w naturze jest od zawsze, a którą myśmy
odzyskali przed 25 laty.
Adam Wasiak
Wrzesień 2014 r.
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RDLP Białystok

Nadleśnictwo
Dojlidy
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Parking leśny „Rybniki”

Jeden krok
z Białegostoku

Zespół prehistorycznych kopalń krzemienia,
wpisany do rejestru zabytków kultury materialnej, znajduje się w rezerwacie przyrody „Krzemianka”, w odległości ok. 2 km od parkingu.
Teren rekreacyjny, położony w sercu Puszczy

Ścieżka zdrowia na terenie Nadleśnictwa Dojlidy, wyposażona w urządzenia gimnastyczne
wspomagające aktywny wypoczynek, znajduje
się w sąsiedztwie parkingu „Rybniki” przy drodze krajowej nr 8, ok. 10 km od Białegostoku.
Parking ma 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, podzielony jest na cztery
strefy, zapewniające podróżnym możliwość
zatrzymania się samochodem, skorzystania
z toalety, zjedzenia posiłku, odpoczynku, zabawy i gimnastyki na świeżym powietrzu.
Nazwa wsi Rybniki jest prawdopodobnie
związana z istniejącymi niegdyś w miejscowości, w czasach króla Zygmunta Augusta, stawami rybnymi. W latach 90. ubiegłego wieku
koło Rybnik odkryto zespół kopalń krzemienia
z epoki brązu. System kopalń tworzy kilkadziesiąt szybów wydobywczych, znajdujących się
na polu górniczym o powierzchni ok. 4000 m2.

Knyszyńskiej, jest atrakcyjny przyrodniczo. Znajdują się tu stanowiska roślin chronionych, m.in.
widłaka spłaszczonego i wawrzynka wilczełyko,
żeremia bobrowe na rzece Czarna oraz okazałe
drzewa, np. sosna zwyczajna licząca 190 lat.
Położona w pobliżu parkingu trasa biegowa
o charakterze przełajowym ma długość 7,4 km,
a jej wariant skrócony – 5 km. Rzeźba terenu
jest wynikiem zlodowacenia środkowopolskiego,
a wzniesienia (formy moreny czołowej) – Kozie
Góry – osiągają wysokość nawet do 172 m n.p.m.
W pobliżu trasy o pełnej długości znajduje
się wieża widokowa wybudowana w ramach
projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” z wykorzystaniem instrumentu finansowego Life+.
Na miejscu znajduje się „Bar na Składnicy”
oferujący poza posiłkami wiele atrakcji turystycznych.

Fragment trasy biegowej
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Białystok

Trasy biegowe:
7,4 km
5 km
190-letnia sosna zwyczajna

3

droga krajowa
droga lokalna
parking

1	start i meta
2-7 żeremia bobrowe
8 wieża widokowa

kierunek biegu
ciekawe miejsca
	
i punkty orientacyjne

Współrzędne GPS parkingu „Rybniki”:
N 53°15'22.11''; E 23°08'35.27''.

Żeremia bobrowe

Kozie Góry
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RDLP Białystok

Nadleśnictwo
Krynki

„Siódemką”
w kierunku „Zadyszki”
Punktem startowym trasy biegowo-spacerowej
„Siódemka” (pętla o długości 5 km) na terenie
Nadleśnictwa Krynki jest parking leśny położony przy szosie Białystok–Krynki, wyposażony w stanowiska dla kamperów i ujęcie wody.
Na całej trasie rozmieszczone są tzw. grzybki,
służące biegaczom do odpoczynku.
Po przebiegnięciu ok. 500 m uczestnicy
biegu mijają kamień z tablicą upamiętniającą
postać Jana Wietrzykowskiego, miejscowego
nadleśniczego, zamordowanego w 1939 roku
przez „czerwonych drużbantów”. Tu rozpoczyna się tzw. Szlak Oskoły.
Kolejnym punktem trasy jest „Bajkowa kładka” urokliwie przerzucona przez rzeczkę Po-

czopówkę. Po drodze zobaczyć można sosny kołnierzykowe – piękne, supraskie sosny,
przyozdobione kołnierzykami, czyli oryginalnie
odchyloną korą na okółkach, co jest efektem
obrony drzewa przed wirusami.
Dobiegłszy do żwirówki, poruszamy się dalej
trasą przedzierającą się jedną z trzech leśnych
„biegownic” – „Geriatką”, łagodnie ukształtowaną, przystosowaną dla osób w różnym wieku.
Nie dobiegając do asfaltowej drogi, napotkamy „Żubrodę” – potężną przegrodę blokującą
szlak przemarszu żubrów, która ma powstrzymywać wielkich roślinożerców przed wędrówką na pola uprawne.
Wkraczając na „biegownicę” leśną „Krótką”,
mijamy trzydziestometrową stalową wieżę –
dostrzegalnię przeciwpożarową.
Biegaczy zapewne złapała zadyszka.
Na szczęście meta jest już blisko – na polanie
rekreacyjnej zwanej… „Zadyszką”.

Współrzędne GPS miejsca startu:
N 53°15'58.8"; E 23°38'23.7".

Parking leśny – miejsce startu
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Grzybki na trasie biegu
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trasa biegowa
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne
Kamień upamiętniający nadleśniczego
Jana Wietrzykowskiego

Na trasie biegowo-spacerowej

droga wojewódzka
droga lokalna
parking

1
2
3
4
5
6

start
kamień Wietrzykowskiego
„Bajkowa kładka”
„Żubroda”
wieża
„Zadyszka” – meta

Polana rekreacyjna „Zadyszka”
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RDLP Gdańsk

Nadleśnictwo
Strzebielino

Bieg po ścieżce zdrowia

Trasa prowadzi głównie przez bory sosno-

Trasa biegowa na terenie Nadleśnictwa Strzebielino jest pięciokilometrową pętlą. Rozpoczyna się i kończy w Luzinie przy ul. Wilczka,
gdzie znajduje się miejsce postoju pojazdów
oraz system wiat. Częściowo pokrywa się
ze ścieżką zdrowia i czterema trasami nordic walking. W pobliżu znajduje się również
Zielony Punkt Kontrolny, który jest ciekawą
koncepcją udostępniania lasu, przygotowaną
w ramach projektu „Luzińskie Mielerze”. Polega on na odnajdywaniu za pomocą mapy stałych punktów kontrolnych rozmieszczonych
w ciekawym terenie. Na obszarze 5,5 km2
umieszczono 25 takich punktów (drewniane
słupki), każdy ma swój numer i znak perforatora. Potwierdzeniem odnalezienia (zaliczenia)
punktu jest odbicie na mapie znacznika perforatora znajdującego się przy słupku.

we, jedynie w zachodniej części zahacza o starodrzew bukowy. Na trasie spotkamy:
• wiele urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych;
• dwa kamienne obeliski (jeden poświęcony
pamięci poległych żołnierzy, drugi – błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce);
• punkt widokowy z przepiękną panoramą
na Strzebielino i Charwatynię;
• mielerz, w którym wypalano drewno na
węgiel drzewny;
• ciekawostkę hodowlaną – niezwykłe stuletnie dęby, posadzone rzędowo na przemian
z sosną. Dzisiaj bliżej im pod względem wielkości do drzew dwudziestoletnich niż stuletnich. Wiek dębów można było potwierdzić
dzięki badaniom dendrometrycznym;
• drewniany słupek – jeden z 25 stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu
w ramach Zielonego Punktu Kontrolnego.

Miejsce postoju pojazdów. Tu zaczyna się i kończy trasa biegowa
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Urządzenia do ćwiczeń ogólnorozwojowych

Wejherowo
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Luzino

trasa biegowa
ścieżka zdrowia
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne
droga krajowa
droga lokalna
parking

1
2
3
4
5
6
7
8

start i meta
tablica z trasami nordic walking
obelisk
tablica z ćwiczeniami dla biegaczy
mielerz
punkt widokowy
stuletnie dęby
punkt kontrolny ZPK

Panorama na Strzebielino i Charwatynię

Współrzędne GPS początku i końca trasy:
N 54º34'38.73"; E 18º5'58.59".

Obelisk upamiętniający żołnierzy poległych za Ojczyznę

Na trasie biegowej
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RDLP Katowice

Nadleśnictwo
Bielsko

Doliną Wapienicy
Trasa biegnie Doliną Wapienicy – malowniczym zakątkiem Beskidu Śląskiego, chętnie
odwiedzanym przez mieszkańców Bielska-Białej i okolic. Rozpoczyna się w pobliżu parkingu
leśnego „Wapienica” przy ul. Tartacznej, mogącego pomieścić 120 samochodów osobowych. Jest tam również pętla autobusowa linii
miejskich nr 16.
Na początku trasa jest łagodna, o niewielkich
wzniesieniach. Prowadzi przez lasy, w których
dominuje buczyna karpacka, oraz przy granicy
rezerwatu „Jaworzyna”, chroniącego cenne
przyrodniczo jaworzyny górskie z wyróżniającą
je rośliną – miesięcznicą trwałą. Przez las płynie
rzeka Wapienica, stwarzająca korzystny mikroklimat dla żyjących tu zwierząt, m.in. płazów
i gadów. Trasa mija zaporę „Wapienica”, zbudo-

waną w latach 1929–1932 (ujęcie wody pitnej
dla Bielska-Białej) i kamiennym przejściem tuż
za zaporą przechodzi przez potok Błatnia, stawiając biegaczom niemałe wyzwanie. Następnie mostkiem pokonuje potok Barbara, mija
w niewielkiej odległości zabytkowy dworek
myśliwski księcia Sułkowskiego i pnie się wysoko w górę, przechodząc w etap trudniejszy.
Wije się drogą leśną w górach, z powrotem
przechodzi przez potok nieopodal rezerwatu
„Jaworzyna” i zapory, następnie wzdłuż rzeki
kieruje się do mety.
Trasa przebiega obok przyrodniczoleśnej
ścieżki edukacyjnej „Wapienica”.
Podstawowe parametry trasy – długość:
12 km, najniższy punkt: 422 m n.p.m., najwyższy
punkt: 705 m n.p.m., różnica wysokości: 283 m.
Punkty gastronomiczne wzdłuż trasy: „Krzywa Chata” przy zaporze, „Monika” przy parkingu, schronisko na Błatniej.

Współrzędne GPS punktu startu i mety:
N 49°47'148"; E 18°58'915".

Dolina Wapienicy z widokiem na zaporę
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Zapora „Wapienica”
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Na trasie ścieżki biegowej
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trasa biegowa
	
trasa okresowo
niedostępna
trasa alternatywna
kierunek biegu
ciekawe miejsca
	
i punkty orientacyjne
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start i meta
zapora Wapienica
domek myśliwski
szkółka leśna

droga
parking
Potok Barbara
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RDLP Katowice

Nadleśnictwo
Turawa

W pobliżu stawów
przez las

Ze ścieżki widać pałacyk myśliwski pochodzący z XVIII wieku i przebudowany w XIX wieku. Budowla należała do rotmistrza von Aulock
z Kochanowitz. Był on również właścicielem
huty Mała Panew, w pobliżu której wydobywa-

Trasa biegowa o długości 5,7 km zaczyna
się na parkingu przy drodze leśnej (dojazd
z drogi wojewódzkiej nr 463) na terenie leśnictwa Kadłub Turawski. W sąsiedztwie tego
miejsca na skraju lasu rośnie pomnikowy dąb
szypułkowy o obwodzie niemal 7 m i wysokości 32 m.
Początkowo trasa biegnie wśród łąk, następnie przez sosnowy las z licznym podrostem
bukowym. Obok dojrzałych drzewostanów sosnowych znajdują się uprawy, głównie bukowe
i młodniki mieszane bukowo-sosnowe.

no rudy żelaza. Obecnie są tam stawy rybne
oraz wylęgarnia pstrąga potokowego i tęczowego. Obiekt i stawy są własnością Polskiego
Związku Wędkarskiego.
Podążając kadłubską trasą, mijamy również
dwa przydrożne krzyże upamiętniające tragiczne wydarzenia. Ostatni odcinek trasy wiedzie
przez las wprost do mety, czyli punktu startu
na parkingu.
Całą trasę tak zaprojektowano, aby mogli
korzystać z niej biegacze, osoby uprawiające
nordic walking, spacerowicze i rowerzyści.

Współrzędne GPS miejsca postoju pojazdów:
N 50°44'54"; E 18°14'12".

Miejsce postoju pojazdów – początek i koniec trasy
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Pogranicze polno-leśne wzdłuż trasy

Zakrzów Turawski

5
ul. Poli
woda

4

1
2
3
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ne

do drogi woj. nr 463 przez Biestrzynnik

trasa biegowa
kierunek biegu
ciekawe miejsca
	
i punkty orientacyjne

droga lokalna
parking

1
start i meta
2
dąb pomnikowy
3, 4 krzyże przydrożne

Pomnikowy dąb

Amatorzy nordic walking na trasie biegowej

Różne stadia rozwojowe drzewostanów
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6
RDLP Kraków

Nadleśnictwo
Krzeszowice

Dla początkujących
i zaawansowanych
Trasa biegowa „Skowronek” rozpoczyna się
i kończy przy nowoczesnym parkingu leśnym,
położonym przy ul. Belwender w Alwerni. Na
parkingu można skorzystać z ławek i stolików,
dla osób aktywnych zamontowano przyrządy do ćwiczeń. W pobliżu znajduje się zalew
Skowronek z czynnym kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz polem namiotowym. Dla wędkarzy dostępne jest łowisko.
Pierwszy kilometr trasy przebiega pod górkę, poboczem ul. Belwender. Należy pamiętać
o zachowaniu bezpieczeństwa i poruszaniu się
lewą stroną jezdni. Z asfaltu skręcamy w lewo,
w drogę szutrową. Po przebyciu 1,5 km mijamy
po lewej stronie leśniczówkę leśnictwa Alwernia.

Następnie trasa prowadzi w las – drogą gruntową podążamy pół kilometra aż do ul. Leśnej, gdzie trzeba skręcić w lewo. Udajemy się
w stronę lasu – dalej trasa biegnie wzdłuż linii
energetycznej. Od trzeciego kilometra, skręcając w lewo, pokrywa się ze ścieżką przyrodniczoleśną „Belwender”. Mijamy po drodze pięć
tablic informacyjnych: o rozpoznawaniu drzew
leśnych (dąb, buk, sosna i modrzew), o retencji
wodnej w lasach oraz o nasiennictwie i selekcji drzew leśnych (uprawa pochodna sosny
czarnej).
Trasa jest idealna dla początkujących biegaczy, wykonujących półgodzinne, marszobiegowe plany treningowe. Bardziej zaawansowani z pewnością pokonają dystans więcej niż raz.
Ze względu na dość dużą liczbę podbiegów
i zbiegów nie jest to trasa łatwa, ale bardzo
dobra do treningu tzw. siły biegowej. Jej łączna
długość wynosi 4,4 km.

Współrzędne GPS parkingu:
N 50°2'40"; E 19°32'41".

Początek i koniec trasy na parkingu leśnym w Alwerni
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Od trzeciego kilometra trasa pokrywa się ze ścieżką
przyrodniczoleśną „Belwender”.
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do drogi woj. nr 780

Alwernia – centrum
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Odcinek trasy przebiegający drogą szutrową
trasa biegowa
kierunek biegu
ciekawe miejsca
	
i punkty orientacyjne

Tablica informacyjna przy ścieżce przyrodniczoleśnej
„Belwender”

k
rone

Skow

droga lokalna
parking

1
2

start i meta
pole namiotowe „Skowronek”

Bieganie i chodzenie po drogach szutrowych jest zdrowsze dla
naszych stawów niż po nawierzchni asfaltowej lub betonowej
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7
RDLP Kraków

Nadleśnictwo
Niepołomice

Na spotkanie z puszczą
i historią
Puszcza Niepołomicka jest ulubionym miejscem wypoczynku i uprawiania wielu dyscyplin
sportowych, w tym biegania. Stałą, 4,5-kilometrową trasę biegową zlokalizowano w zachodniej części puszczy. Jej początek znajduje się
na parkingu leśnym położonym przy drodze
krajowej nr 75, w połowie odległości pomiędzy Niepołomicami a Szarowem. Parking ma
ponad 40 miejsc postojowych i wyposażony
jest w wiaty, stoły, ławki oraz toalety. Przygotowano także urządzenia do hartowania ciała
na ścieżce zdrowia.
Trasa biegowa to pętla o kształcie zbliżonym do trójkąta, poprowadzona malowniczymi leśnymi duktami gruntowymi i tłuczniowy-

mi. W czasie biegu możemy oglądać różne
stadia wiekowe drzewostanów, od nowo
założonych upraw po fragmenty ponadstuletnich starodrzewów. W kilku miejscach
zbliża się lub pokrywa z przebiegiem ścieżki
edukacyjnej, przy której ustawione ławo-stoły
ułatwiają biegaczom odpoczynek, a tablice
edukacyjne – poszerzają wiedzę przyrodniczoleśną.
Trasa jest także spotkaniem z trudną historią
XX wieku. Jeśli do biegu wystartujemy z parkingu, to po pokonaniu ok. 2 km znajdziemy
się w rejonie tragicznych zdarzeń związanych
z II wojną światową – najpierw w miejscu,
gdzie pamiątkowy obelisk przypomina o nieudanym zamachu na gubernatora Hansa Franka, a po kolejnym kilometrze – w sąsiedztwie
dwóch pomników upamiętniających miejsca
masowych egzekucji dokonanych przez Niemców na Polakach i Żydach.

Współrzędne GPS parkingu leśnego:
N 50°0'55.71"; E 20°14'30.03".

Urządzenia rekreacyjne na parkingu leśnym, gdzie zaczyna się
i kończy trasa biegowa
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Tablice informacyjne na parkingu

Niepołomice

7

75

2

3

Trasa biegowa wiosną

W pobliżu parkingu GDDKiA

trasa biegowa
ścieżka rowerowa
ścieżka przyrodniczoleśna
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne

Szarów

1

droga krajowa
parking
1
start i meta
2, 3 	mogiły ofiar II wojny światowej

Miejsce upamiętniające masowe egzekucje ludności żydowskiej
w okresie II wojny światowej
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8
RDLP Krosno

Nadleśnictwo
Głogów

Parking leśny

20

Blisko Rzeszowa
Trasa biegowa w kompleksie leśnym „Bór” koło
Głogowa Małopolskiego zaczyna się i kończy na parkingu leśnym przy drodze krajowej
Rzeszów–Warszawa, ok. 8 km od Rzeszowa.
Parking z 10 miejscami dla samochodów wyposażony jest w infrastrukturę turystyczną –
wiaty, stoły, ławki oraz kilka urządzeń ścieżki
zdrowia.
Przygotowano dwie pętle trasy: dłuższą, liczącą 7,7 km i krótszą o długości 5,3 km dla
osób niepełnosprawnych i o słabszej kondycji
fizycznej. Na znacznym dystansie trasa prowadzi przez rezerwat przyrody „Bór” lub wzdłuż
jego granicy. Chronione są w nim ekosystemy leśne charakterystyczne dla dawnej Puszczy Sandomierskiej oraz miejsca martyrologii
z okresu II wojny światowej. W rezerwacie
występuje ok. 400 gatunków roślin naczyniowych, w tym chronione: barwinek pospolity,
bluszcz pospolity, lilia złotogłów, podkolan

biały, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty.
Godne uwagi punkty przy trasie lub w jej
sąsiedztwie to m.in.:
• mogiła z krzyżem i tablicą pamiątkową
z napisem: Miejsce straceń, które zrosiło
się krwią około 300 polskich więźniów politycznych przywożonych z rzeszowskiego
więzienia w latach 1939–1944;
• mogiły kilku tysięcy Żydów zamordowanych przez hitlerowców w latach 1942–
1944, m.in. w czasie likwidacji rzeszowskiego getta. W sąsiedztwie znajduje się
pomnik z licznymi elementami symboliki
żydowskiej;
• bagno o powierzchni 0,43 ha z pomostem
do obserwacji roślin i zwierząt;
• ośrodek szkoleniowy Polskiego Związku Łowieckiego (strzelnica łowiecka);
• kopalnia gazu ziemnego. Obiekt wybudowany w środku lasu w roku 2011. Gaz jest
eksploatowany z odwiertu i przesyłany rurociągiem do punktu magazynowania.

Urządzenia do aktywnego wypoczynku
na parkingu leśnym

Głogów Małopolski

8
9
9

3

4
6
5

2

7

13

8
10

1

11
12
Rzeszów

Trasy biegowe:
7,7 km
5,3 km
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne
Pomnik poświęcony pamięci Żydów
zamordowanych w lesie „Bór” przez
hitlerowców

droga krajowa
linia kolejowa
parking

1
2, 3, 4
5, 12, 13
6
7, 11
8
9
10

start i meta
mogiły
miejsca historyczne
punkt edukacji leśnej
miejsca kultu religijnego
ośrodek szkoleniowy PZŁ
bagno
kopalnia gazu ziemnego

Współrzędne GPS początku i końca trasy:
N 50°7'33"; E 21°58'9".

Bagno z florą i fauną typową dla torfowisk

Punkt edukacji leśnej z miejscem na ognisko
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9
RDLP Lublin

Nadleśnictwo
Lubartów

Przez urokliwe
Lasy Kozłowieckie
Trasę biegową „Kopanina”, o całkowitej długości 8,8 km, utworzono, by urozmaicić amatorom aktywnego spędzania czasu wypoczynek
na łonie natury – miejscami wartymi odwiedzenia, takimi jak rezerwat „Kozie Góry” czy ścieżka
dydaktyczna „Kopanina”.
Początek i koniec trasy znajdują się na parkingu leśnym „Kopanina”, utworzonym w 2013
roku dzięki programowi „Aktywne udostępnianie lasu”, realizowanemu przez Lasy Państwowe. To pierwszy tak nowoczesny parking leśny
na Lubelszczyźnie, wyposażony w eleganckie wiaty, ławy, stoły, komfortowe miejsce na
ognisko, kosze na segregowane śmieci oraz
toalety. Ulokowany 500 m od drogi krajowej
nr 19, może pomieścić 43 samochody osobowe i 2 autokary. Wiaty wraz z wyposażeniem
oraz toalety zostały przystosowane dla osób

Plac zabaw na parkingu leśnym „Kopanina”
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niepełnosprawnych. Przy parkingu ustawiono tablice informacyjne mówiące o zasadach
bezpiecznego biegania.
Wszystkie odcinki trasy biegowej prowadzą
przez urokliwy kompleks Lasów Kozłowieckich
na terenie Nadleśnictwa Lubartów.
Wzdłuż trasy warto zobaczyć rezerwat „Kozie Góry”. Celem ochrony jest tutaj wyjątkowy
na Lubelszczyźnie, jednogatunkowy drzewostan dębowy ze wspaniałymi okazami sędziwych dębów bezszypułkowych (120–150 lat).
Wart uwagi jest również wyłączony drzewostan nasienny, położony tuż przy trasie, 600 m
za skrzyżowaniem V.
Wreszcie trasa biegowa dociera do ścieżki
edukacyjnej „Kopanina”, którą utworzono w latach 1998–1999. Przybliża ona zwiedzającym
zagadnienia związane z budową drzewostanu, z leśnymi mieszkańcami, gatunkami drzew,
rolą lasu i z pracą leśnika. Wzdłuż trasy ustawiono tablice z opisem walorów przyrodniczych
tego miejsca i ciekawostkami dotyczącymi
leśnictwa.

Rezerwat „Kozie Góry”

Lubartów

9
V
2
IV

rez. „Kozie Góry”
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VI

III
II

VII

VIII
I
1
Lublin

Wyłączony drzewostan nasienny
z okazałymi dębami

Opis trasy

trasa biegowa
	
ścieżka edukacyjna
„Kopanina”
kierunek biegu
ciekawe miejsca
	
i punkty orientacyjne

E

Początek – parking leśny „Kopanina”
22°37'41"
	Skrzyżowanie I – skręt w prawo – tablice informacyjne
Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego
22°36'23"
Skrzyżowanie II – skręt w prawo
22°34'60"
Skrzyżowanie III – prosto
22°35'02"
	Skrzyżowanie IV – prosto – tablice narożne
rezerwatu przyrody „Kozie Góry”
22°35'08"
	Skrzyżowanie V – skręt w prawo – zmiana nawierzchni
bitumicznej na utwardzoną drogę leśną. Okrążamy
rezerwat „Kozie Góry” – występuje pofałdowanie
terenu, pojawiają się pagórki
22°35'15"
Skrzyżowanie VI – skręt w prawo
22°37'04"
	Skrzyżowanie VII – skręt w lewo – połączenie ze ścieżką
edukacyjną „Kopanina”
22°37'04"
Skrzyżowanie VIII – skręt w prawo
22°27'40"
Koniec – parking leśny „Kopanina”
22°37'41"

droga krajowa
droga lokalna
linia kolejowa
parking

1	start i meta
2
wyłączony drzewostan
I–VIII skrzyżowania
VII	połączenie trasy biegowej
i ścieżki edukacyjnej

N
51°23'04"
51°23'04"
51°23'29"
51°23'37"
51°22'53"

51°24'10"
51°23'38"
51°23'20"
51°23'17"
51°23'04"

Końcowy odcinek trasy wzdłuż ścieżki edukacyjnej „Kopanina”
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10
RDLP Łódź

Nadleśnictwo
Brzeziny

„Paprotnia”
Uroczysko „Paprotnia”, o powierzchni 64 ha,
położone jest po północnej stronie drogi Łódź
– Brzeziny, w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Początek i meta trasy
biegowej znajdują się na parkingu „Paprotnia”.
Długość trasy wynosi 5 km.
W uroczysku panującym siedliskiem jest las
mieszany świeży, jedynie niewielką część pokrywa zniekształcony bór mieszany świeży. Las
„Paprotnia” zdominowany jest przez kwaśną
buczynę niżową, drzewostan jest niemal czysto bukowy, a wiek drzew wynosi ok. 100 lat.

Niektóre buki osiągnęły wymiary drzew prawie
pomnikowych. W runie występują m.in.: kosmatka owłosiona, przetacznik leśny, jastrzębce, konwalijka dwulistna, siódmaczek leśny,
fiołek Rivina. Szczególnie urokliwie las wygląda
wiosną, kiedy przed rozwojem liści drzew runo
rozkwita białymi kobiercami zawilców. Teren
uroczyska jest dość urozmaicony, z niewielkimi
obniżeniami nisz źródliskowych.
Parking „Paprotnia” może pomieścić ok. 20
samochodów. Wybudowany w roku 2012, został wyposażony w standardowe urządzenia
rekreacyjne i toalety, w tym kabinę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W barze
„Paprotka” można zjeść posiłek.

Współrzędne GPS
Współrzędne
miejsc postoju
GPS
naparkingu
trasie ścieżki
„Paprotnia”:
(zaznaczone na mapie):
1) N 53o19’18.3”; E 16o40’19.3”;

Miejsce odpoczynku na parkingu „Paprotnia”
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2) NN53o19’02.3”;
51°48'15"; EE19°41'44".
16o40’50.0”;

3) N 53o19’07.0”; E 16o41’09.4”.

Bukowy drzewostan nasienny

10
11

10
12
9

3
8
4

7

5
2

Na ścieżce zdrowia

1 start i meta
2 olchowy drzewostan nasienny
3, 8 źródliska
4	naturalne odnowienie bukowe
5	wzgórze z widokiem na las bukowy
6	odnowienie sztuczne dębu szypułkowego

Las bukowy

6

72

trasa biegowa
ścieżka zdrowia
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne

Brzeziny

Łódź

1

droga krajowa
parking

7	nalot bukowy
9 wzgórze z widokiem na las olchowy
10	bukowy drzewostan nasienny
11	punkt widokowy na Park Krajobrazowy
Wzniesień Łódzkich
12 strefa ekotonowa – granica polno-leśna

Wiata na parkingu „Paprotnia” – początek i meta trasy biegowej
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11
RDLP Łódź

Nadleśnictwo
Poddębice

Duktami przez las
Trasę biegową poprowadzono w pobliżu parkingu „Zakrzew”. Do zatrzymania się na odpoczynek w tym miejscu dodatkowo zachęca
podróżnych wyposażenie parkingu w stoły
i wiaty oraz pobliski bar „Zacisze leśne”. Ścieżka zdrowia to miła odmiana i atrakcja nie tylko
dla przejezdnych, lecz także dla miejscowych,
aktywnych fizycznie.
Na wprost parkingu, po drugiej stronie drogi
krajowej nr 72 Łódź–Uniejów, znajduje się rezerwat „Napoleonów”, chroniący siedlisko dąbrowy
świetlistej. Okolicę stanowi falista wysoczyzna
morenowa, urozmaicona pagórkami ozów i kemów, rozdzielająca zlewnie Warty i Neru.
Blisko sześciokilometrowa trasa rozpoczyna się w pobliżu parkingu „Zakrzew”, ok. 50 m
w głębi lasu. Jej wersja skrócona, omijająca
jeden podbieg, ma długość 4,27 km. Szlak prowadzi duktami pośród drzewostanów sosnowo-dębowych.

Na parkingu „Zakrzew” zaczyna się i kończy trasa biegowa
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Początkowo szlak biegnie przez gęsty las,
w którym rosną graby, czeremchy, jałowce
i żarnowce. Na najbliższym skrzyżowaniu,
mając po prawej stronie dwie grube, rosnące
blisko siebie sosny, skręcamy w prawo. Następny kilometr trasy prowadzi na wprost duktem.
Po jego prawej stronie mijamy rozległe łany
konwalii, po lewej – młode lasy sosnowe. Skręcamy w lewo, by po 250 m zrobić to ponownie. Biegniemy teraz skrajem świeżo wyciętego
lasu. Mniej więcej w połowie zrębu skręcamy
w prawo i docieramy do granicy lasów państwowych.
Znajdujemy się teraz w całkiem odmiennym
środowisku leśnym. Do tej pory biegliśmy przez
żyzne siedliska z dużą liczbą dębów. Teraz jesteśmy otoczeni młodymi sośninami. Gęsto
rosnące drzewa wyrastają wprost z poduchy
mchów. Na skrzyżowaniu dróg, na końcu drągowin, skręcamy w lewo.
Rozpoczyna się bieg pod górkę, po piasku.
Po chwili wzniesienie mamy za sobą, ale przed
nami zakręt w prawo i kolejny podbieg – mijamy jedyny w okolicy pas wydm. Ponownie
zagłębiamy się w bogate lasy sosnowo-dębowe. Przed nami 1100-metrowy, prosty odcinek
trasy. Dobiegając do tzw. Ruskiego Duktu, musimy uważać na przejeżdżające samochody.
To szeroka, piaszczysta droga leśna, prowadząca do prywatnych enklaw w lesie. Po pokonaniu kolejnych 400 m koło słupa z transformatorem skręcamy w lewo. Czeka nas ostatnia,
800-metrowa prosta. Pod koniec trasy skręcamy w prawo i dobiegamy do mety.

Uniejów

11

72

Poddębice

droga krajowa
parking – start i meta

Trasy biegowe:
5,95 km
4,27 km
kierunek biegu
Dwie siostrzane sosny

Współrzędne GPS parkingu:
N 51°54'56.51"; E 18°53'14.63".

Trawiastą drogą pośród dębów

Wydmowa górka
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12
RDLP Olsztyn

Nadleśnictwo
Kudypy

Wokół leśnego
arboretum w Kudypach
Kudypy są małą miejscowością położoną niecałe 10 km od centrum stolicy Warmii i Mazur
– Olsztyna. Znajduje się tu jedyny w Polsce północno-wschodniej ogród botaniczny – Leśne
Arboretum Warmii i Mazur. Jest to ogród dendrologiczny skupiający na powierzchni 15 ha
1000 gatunków i odmian drzew i krzewów.
Ogród jest udostępniony zwiedzającym od połowy kwietnia do końca października. W 2013
roku przy arboretum, w pobliżu parkingu, powstały plac rekreacyjny z infrastrukturą turystyczną (wiaty, stoliki, ławki) i ścieżka zdrowia.

Trasa biegowa prowadzi drogami leśnymi
otaczającymi ogród. Jej początek wyznaczono przy arboretum; częściowo pokrywa się
ze ścieżką dydaktyczną wiodącą z Kudyp do
Olsztyna. Przy ścieżce znajdują się tablice edukacyjne i ławki. Teren jest dość urozmaicony,
biegających czekają podbiegi w kilku miejscach. Osoby rozpoczynające swoją przygodę
z bieganiem mogą skrócić dystans, ponieważ
trasa w dwóch miejscach łączy się ze ścieżką
dydaktyczną. Szlak prowadzi drogami gruntowymi przez łąki i lasy, jedynie ostatni odcinek
przebiega polbrukową ścieżką wzdłuż drogi
krajowej nr 16.
Całkowita długość trasy wynosi 5,7 km, wersji skróconej – 4,4 km.

Współrzędne GPS początku trasy:
N 53°45'55.1"; E 20°22'49.9".

Budynek edukacyjny i parking przy Leśnym Arboretum
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Ścieżka zdrowia

12
Olsztyn

Gierzwałd

16

Leśne Arboretum
Warmii i Mazur

Naterki

Kudypy

Końcowy odcinek trasy prowadzi
wzdłuż drogi krajowej nr 16

droga krajowa
droga lokalna

Trasy biegowe:
5,7 km
4,4 km

parking – start i meta

fragment ścieżki dydaktycznej
kierunek biegu

Odcinek trasy biegnący ścieżką edukacyjną „Arboretum–Dajtki”

Uprawa leśna wzdłuż trasy biegowej
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13
RDLP Piła

Nadleśnictwo
Płytnica

Pośród jezior,
przez dwa rezerwaty
Trasa biegowa o długości 7,8 km prowadzi wokół jeziora Krąpsko Średnie przez dwa rezerwaty: „Wielkopolska Dolina Rurzycy” i „Dolina
Rurzycy”. Bieg można rozpocząć w dowolnym
punkcie trasy, startując z jednego z kilku miejsc
postoju usytuowanych przy drogach leśnych
udostępnionych do ruchu kołowego. Na trasie
biegu w okresie letnim czynne jest pole biwakowe „Wrzosy” wraz z punktem edukacji, w którym można zapoznać się m.in. z historycznymi narzędziami pracy stosowanymi w leś-

nictwie. Warto też zobaczyć Kamień Papieski
upamiętniający udział kardynała Karola Wojtyły
w spływie kajakowym w 1978 r.
Nadleśnictwo Płytnica znajduje się w województwach: zachodniopomorskim i wielkopolskim. Jego obszar jest jednym z najbardziej
urokliwych w tej części kraju. Duże, prawie bezludne kompleksy leśne sąsiadują z pięknymi rzekami (Gwdą, Dobrzycą, Piławą, Rurzycą i Płytnicą), z ich głęboko wciętymi dolinami i dzikimi
jeziorami. Wizytówką terenu jest dolina rzeki Rurzycy, której niemal cały bieg podlega ochronie
rezerwatowej. Wszystkimi rzekami płynącymi
przez teren nadleśnictwa prowadzą szlaki kajakowe, bardzo wysoko oceniane przez kajakarzy,
różniące się znacznie stopniem trudności.

Współrzędne GPS miejsc postoju na trasie ścieżki (zaznaczone na mapie):
1) N 53°19’18.3”; E 16°40’19.3”;

Parking leśny – jeden z trzech punktów startowych
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2) N 53°19’02.3”; E 16°40’50.0”;

3) N 53°19’07.0”; E 16°41’09.4”.

Punkt edukacji leśnej „Wrzosy”
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Kamień Papieski
pole biwakowe „Wrzosy”
leśniczówka Wrzosy

Kamień Papieski upamiętniający udział
kard. Karola Wojtyły w spływie kajakowym

Rzeka Rurzyca

Jezioro Krąpsko Średnie
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14
RDLP Poznań

Nadleśnictwo
Karczma Borowa

Z ulic Leszna
wprost na leśną ścieżkę
Leszno i okolice mają dużo do zaoferowania
biegaczom amatorom, jeśli chodzi o miejsca do treningów. Opisywana trasa biegowa
znajduje się w jednym z najbardziej popularnych pod względem rekreacyjnym terenów
Nadleśnictwa Karczma Borowa. Wiedzie lasami przylegającymi do granic samego miasta, co umożliwia bezpośrednie włączenie się
do ścieżki biegowej z Osiedla Zamenhofa ulicą
17. Pułku Ułanów.
Dla zmotoryzowanych łatwiejszy może
być początek na parkingu leśnym obok leś-

niczówki „Nowy Świat”, przy drodze Leszno – Pawłowice. Przy nowo wybudowanym
parkingu ulokowano część wypoczynkową,
wyposażoną w ławki, stoły i wiaty oraz część
rekreacyjną ze ścieżką zdrowia i placem zabaw dla dzieci. W pobliżu leśniczówki, przy
drodze do siedziby Nadleśnictwa Karczma Borowa, oddalonej o ok. 2 km, można podziwiać
pomnik przyrody – dąb szypułkowy.
Trasa tworzy siedmiokilometrową pętlę.
Biegnący duktami mają możliwość zobaczenia wszystkich pokoleń lasu – zarówno najmłodszych upraw leśnych, młodników, jak
i drzewostanów starych, głównie sosnowo-dębowych.
Ścieżka biegowa należy do łatwych.

Współrzędne GPS parkingu leśnego:
N 51°50'31.3"; E 16°38'24.1.

Plac zabaw przy parkingu leśnym
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Część rekreacyjna parkingu ze ścieżką zdrowia

Leszno

Pawłowice

Leszno

14

5

Wrocław

Dąb szypułkowy – pomnik przyrody

Starodrzew wzdłuż trasy biegowej

trasa biegowa
leśniczówka Nowy Świat

droga krajowa
droga lokalna
parking – start i meta

Uprawa leśna
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15
RDLP Poznań

Nadleśnictwo
Łopuchówko

Frajda dla biegaczy
z Poznania
Ścieżka biegowa na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko zaczyna się i kończy na parkingu
leśnym położonym przy drodze powiatowej,
na skraju obszaru Natura 2000 (PLH 300001
„Biedrusko”), ok. 5 km od Poznania. Zaraz
za parkingiem biegacze mają do pokonania tzw. strefę wypoczynkową, wyposażoną
w urządzenia do ćwiczeń i elementy małej
architektury.
Początkowo trasa wiedzie wokół stawu Łysy
Młyn, wzdłuż ścieżki edukacyjnej poświęconej

znaczeniu wody w środowisku. Atrakcją dla
biegaczy może być też odrestaurowany drewniany młyn wodny o tej samej nazwie –  „Łysy
Młyn”, położony w pobliżu stawu młyńskiego
na terenie leśnictwa Marianowo. Obiekt pełni
dziś funkcję Leśnego Ośrodka Edukacyjnego.
Cała reszta trasy biegnie drogami leśnymi,
wśród zróżnicowanych pod względem siedliskowym drzewostanów. Urozmaiceniem
dla bardziej wymagających zawodników
są niewielkie wzniesienia terenu. Miłym zaskoczeniem jest również bliska odległość trasy
od brzegu Warty oraz widok prawie stu 240-letnich dębów pomnikowych.
Użytkownicy ścieżki biegowej mają do pokonania dystans ok. 8 km.

Współrzędne GPS
Współrzędne
parkingu leśnego:
GPS miejsc postoju naWspółrzędne
trasie ścieżkiGPS
(zaznaczone
Leśnego Ośrodka
na mapie):
Edukacyjnego:
N 52°30'37.6";
1) N 53o19’18.3”;
E 16°56'20.9".
E 16o40’19.3”;

Urządzenia i elementy małej architektury
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2) N 53o19’02.3”; E 16o40’50.0”;N 52°30'46.7";
3) N 53o19’07.0”;
E 16°56'21.0".
E 16o41’09.4”.

Staw Łysy Młyn

Biedrusko
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Droga leśna – fragment trasy
biegowej

Radojewo

Radojewo

trasa biegowa
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne
droga powiatowa
parking

Odrestaurowany młyn wodny „Łysy Młyn”
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3
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start i meta
strefa wypoczynkowa
drewniana kładka
młyn wodny „Łysy Młyn”
dęby pomnikowe

Drewniana kładka przy stawie
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16

Bieg crossowy
niedaleko Kielc

RDLP Radom

Nadleśnictwo
Daleszyce

Ścieżka biegowa na terenie Nadleśnictwa Daleszyce znajduje się ok. 7 km od siedziby nadleśnictwa i 23 km od Kielc. Ma postać siedmiokilometrowej pętli, której początkowy i końcowy odcinek jest wspólny. Start i meta znajdują

się przy parkingu leśnym ,,Wymysłów”, położonym przy trasie wojewódzkiej nr 764 (Kielce
–Staszów), ok. 7 km od Daleszyc.
Ze względu na przebieg ścieżki drogami
leśnymi, nieutwardzonymi, częściowo przerośniętymi korzeniami drzew, trasa ma charakter crossowy, ale jednocześnie jest płaska,
z minimalnymi różnicami wysokości. Prowadzi
przez drzewostany sosnowe niższych klas wieku, wzdłuż dróg leśnych i linii oddziałowych.

Współrzędne GPS parkingu „Wymysłów”:
N 50°45'25"; E 20°51'49".

Początkowy fragment trasy
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Rezerwat „Białe Ługi”

Daleszyce
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Raków

trasa biegowa
kierunek biegu

droga wojewódzka
parking – start i meta

Ostatnia prosta

Drzewostan dębowy na trasie

Strefa wypoczynku przy parkingu leśnym
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17
RDLP Szczecin

Nadleśnictwo
Gryfice

Wzdłuż brzegu Bałtyku
Trasa biegowa o długości 6,6 km rozpoczyna się i kończy przy drodze wojewódzkiej
nr 102, w odległości 2 km od Dziwnówka,
gdzie znajduje się miejsce postoju pojazdów,
wyposażone w wiaty, ławy, tablice informacyjne i kosze na śmieci.
Trasa, której głównymi atutami są bliskość morza oraz zdrowotne oddziaływanie jodu na nasz
organizm, przebiega po duktach, dając możliwość zobaczenia roślin chronionych, m.in. wiciokrzewu pomorskiego i fiołka nadmorskiego,
oraz spotkania łosia. Kilka metrów od trasy znajdują się stare kamieniołomy wapieni „Kalkberg”
(„Wapienna Góra”), gdzie zachowały się fragmenty muszlowych wapieni górnej jury (stanowisko
dokumentacyjne „Dziwnówek – Kra Jurajska”).

W czasie biegu możemy podziwiać malownicze wydmy porośnięte bukami, świerkami,
daglezjami, brzozami, a nawet 140-letnimi dębami. W kilku miejscach spotkamy naturalne
zejścia na plażę oraz punkty widokowe, z których roztacza się zapierający dech w piersiach
widok na Morze Bałtyckie. Biegnąc w kierunku
zachodnim, napotkamy pozostałości po ćwiczebnym pasie umocnień wojskowych wybudowanych XX wieku przez 1. Batalion Szturmowy z Dziwnowa. W pobliżu trasy przebiega
„Międzynarodowy szlak rowerowy wokół Bałtyku R-10” – miejscami jest również trasą biegu
Po zakończonym marszobiegu można obejrzeć ruiny kościoła w Trzęsaczu z przełomu XIV
i XV wieku, wysłuchać koncertu organowego
w katedrze w Kamieniu Pomorskim lub udać
się na wieczorny spacer po porcie w Dziwnowie.

Współrzędne GPS początku i końca trasy:
N 54°02'17"; E 14°50'19".

Miejsce postoju pojazdów – początek i koniec trasy
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Przejście na plażę
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ciekawe miejsca i punkty orientacyjne
droga wojewódzka
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Pobierowo
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1
start i meta
2, 3	stanowisko dokumentacyjne
„Dziwnówek – Kra Jurajska”
4
miejsce odpoczynku
5
przystanek rekreacyjny
6, 8
zejścia na plażę
7, 9, 10 punkty widokowe

Las na trasie biegowej

Kwitnący wiciokrzew pomorski

Szlak rowerowy R-10
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18

Szlakiem
Góry Warblewskiej

RDLP Szczecinek

Nadleśnictwo
Polanów

Trasa biegowa w postaci ośmiokilometrowej pętli została wyznaczona na terenie
Nadleśnictwa Polanów, pośród lasów Góry
Warblewskiej. Znajduje się w zasięgu obszaru Natura 2000 (PLH 320003 „Dolina
Grabowej”) i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Okolice Polanowa”, które utworzono
w celu ochrony siedlisk zbiorowisk roślinnych i miejsc pobytu wielu gatunków zwie-

rząt oraz zachowania nieskazitelnej przyrody
w strefie ujęć wody.
Punktem początkowym trasy jest miejsce
postoju pojazdów znajdujące się przy drodze
wojewódzkiej Polanów–Miastko. Przy trasie biegu można zobaczyć Jezioro Modre, pomnik
przyrody „Dąb Wrangla”, wieżę przeciwpożarową i stadion miejski. Warto też skorzystać
ze ścieżki zdrowia w pobliżu punktu startu,
z 12 urządzeniami do ćwiczeń relaksacyjnych,
oraz zapoznać się z tablicami edukacyjnymi opisującymi gatunki drzew leśnych, roślin zielnych,
ssaków, ptaków, płazów i gadów występujących
w lasach zarządzanych przez nadleśnictwo.

Współrzędne GPS początku trasy:
N 54°07'01.1"; E 16°42'17.0".

Początek trasy biegowej
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Przyrządy do ćwiczeń na ścieżce zdrowia
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Bobolice

trasa biegowa
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne
droga wojewódzka
parking

Wiata turystyczna nad Jeziorem Modrym

1
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start i meta
pomnik przyrody „Dąb Wrangla”
wieża przeciwpożarowa
stadion
ścieżka zdrowia

Miejsce odpoczynku przy ścieżce zdrowia
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19
RDLP Toruń

Nadleśnictwo
Toruń

U granic Torunia
Trasa biegowa na terenie Nadleśnictwa Toruń
przebiega przez kompleksy leśne sąsiadujące
bezpośrednio z miastem, powszechnie wykorzystywane przez mieszkańców na potrzeby
rekreacji. Ma postać pętli o długości 7,7 km
i prowadzi przez trzy leśnictwa: Łysomice,
Olek i Wrzosy.
Początek trasy znajduje się w miejscu postoju pojazdów, ok. 5 km od granicy miasta,
przy drodze Toruń–Unisław. Położenie parkingu umożliwia obejrzenie jednego ze starszych
w regionie rezerwatów przyrody „Las Piwnicki”,
a także pomnikowego dębu bezszypułkowego,
znajdującego się przy punkcie edukacji przyrodniczoleśnej w Olku.

Początkowy fragment trasy biegowej pokrywa się ze ścieżką rowerową. Cała trasa, z wyjątkiem jednego odcinka o długości 200 m,
biegnie po płaskim terenie, wśród zróżnicowanych wiekowo drzewostanów sosnowych,
z różnym udziałem gatunków liściastych.
Po drodze mijamy miejsce pamięci narodowej
„Barbarka”, gdzie znajduje się cmentarz i pomnik ofiar hitleryzmu. W połowie pętli dobiegamy do terenu Szkoły Leśnej na Barbarce, gdzie
można odpocząć i skorzystać z infrastruktury
socjalno-sanitarnej. Znajdziemy tutaj sklepik,
miejsce na ognisko, park linowy, staw, plac
zabaw, ławki oraz przyrodnicze pomoce edukacyjne. Stoi też urokliwa kaplica św. Barbary
z XIX wieku, a nieopodal bije cudowne źródło.
Podążając za znakami, drugą połowę pętli
pokonujemy inną trasą, docierając do miejsca,
skąd wyruszyliśmy.

Współrzędne GPS parkingu:
N 53°04'43"; E 18°32'29".

Parking leśny – start i meta trasy biegowej
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Miejsce pamięci narodowej „Barbarka”
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Wspólny fragment trasy biegowej
i ścieżki rowerowej

Plac rekreacyjny przy Szkole Leśnej na Barbarce

trasa biegowa
kierunek biegu
	ciekawe miejsca
i punkty orientacyjne

Toruń

droga wojewódzka
droga lokalna
linia kolejowa
parking

1 start i meta
2	
miejsce pamięci narodowej
„Barbarka”
3 Szkoła Leśna na Barbarce

Odcinek trasy prowadzący duktem
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20
RDLP Warszawa

Nadleśnictwo
Celestynów

„Goździkowe” ścieżki
Trasa biegowa w Nadleśnictwie Celestynów,
przebiegająca duktami przez bory sosnowe, położona jest na terenie leśnictwa Celestynów,
tuż obok drogi powiatowej nr 2742W (odcinek
Kołbiel–Celestynów). Krótką, trzykilometrową
ścieżkę urządzono z myślą o początkujących
biegaczach. Jej początek wyznaczono przy
leśniczówce Goździk (drogowskaz w stronę
Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie).
W pobliżu trasy biegowej znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc wartych odwiedzenia,
m.in.: Centrum Edukacji Leśnej, śródleśne torfowisko „Goździkowe Bagno”, pole namiotowe, plac zabaw, wiata turystyczna. Nieco dalej
zamontowano wzdłuż trasy kilkanaście przyrządów do różnego rodzaju ćwiczeń.
Przed rozpoczęciem biegu warto zboczyć
na znajdującą się naprzeciwko parkingu ścieżkę edukacyjną „Goździkowe Bagno”. Prowadzi

ona do niewielkiego, śródleśnego torfowiska,
gdzie można spotkać rosnące tu bagno zwyczajne, owadożerną rosiczkę okrągłolistną czy
żurawinę błotną. Jeśli dopisze nam szczęście,
natkniemy się na licznych przedstawicieli krajowych gadów i płazów.
Wzdłuż trasy biegowej można ponadto zobaczyć paśnik dla saren, leśną barć zamieszkaną przez kampinoskie pszczoły, schrony
dla nietoperzy oraz wyjątkowe na Mazowszu,
ponadstuletnie świerki. Niewykluczone, że biegającym uda się też spotkać mieszkańców lasu,
np. sarnę, łosia, dzika lub wiewiórkę.
Z myślą o użytkownikach ścieżki rozmieszczono wzdłuż niej wiaty turystyczne z miejscami do odpoczynku oraz piknikowania.
Trasa biegowa, co jest dużą atrakcją, pokrywa
się z przebiegiem profesjonalnej ścieżki zdrowia, na której można wypróbować swoje siły
i umiejętności w podciąganiu się na przyrządach, chodzeniu po równoważni, wykonywaniu
„brzuszków”, przysiadów oraz w rozciąganiu.

Współrzędne GPS punktu startu i mety:
N 52°03'36"; E 21°25'18".

Atrakcją trasy jest poprowadzona wzdłuż niej ścieżka zdrowia
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Barć na ponadstuletnim świerku

Kołbiel

Otwock
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Centrum
Edukacji Leśnej

Śródleśne torfowisko niedaleko
trasy biegowej
trasa biegowa
ścieżka zdrowia
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne
droga powiatowa
droga gruntowa
parking

Wiata turystyczna

1 start i meta
2 początek ścieżki „Goździkowe Bagno”
3 torfowisko „Goździkowe Bagno”
4 paśnik
5 barć
6	kierunkowskaz
do Centrum Edukacji Leśnej

Ćwiczenia w lesie to samo zdrowie
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RDLP Warszawa

Nadleśnictwo
Chojnów

Początek i koniec
na „Zimnych Dołach”
W Lesie Chojnowskim, w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, wyznaczono trasę
biegową o długości 10 km. Dwa krótsze jej
warianty mają długość 3 km i 1 km. Wszystkie
warianty trasy zaczynają się i kończą na terenie obiektu rekreacyjno-turystycznego „Zimne
Doły”.
Już samo miejsce startu i mety jest bardzo
ciekawe i warte odwiedzenia. Celem licznych
wycieczek są m.in. rozległe trawniki wśród
brzóz w pobliżu Stawów Żabienieckich. Przybywają tu osoby szukające w lasach spokoju,
a także pragnące aktywnie odpocząć. Do „Zimnych Dołów” łatwo dojechać samochodem
lub rowerem. Blisko stąd do przystanku kolejowego w Zalesiu Górnym.
Korzystając z wyznaczonych tras, zagłębiamy się w malownicze okoliczne lasy. Mijamy

na przemian starodrzewy sosnowe i młodniki.
Las Chojnowski najpiękniej wygląda jesienią,
mieniąc się mnóstwem barw.
Teren jest prawie płaski, a wytyczone dla biegacza ścieżki są łatwe do pokonania. Biegnący
napotka jednak i bardziej strome odcinki. Najdłuższy wariant trasy prowadzi przez „Uroczysko Stephana” (nazwa pochodzi od nazwiska
leśnika chojnowskiego pochodzenia węgierskiego, Wiktora Stephana, który na przełomie
XIX i XX wieku opiekował się tutejszymi lasami). To największy okoliczny rezerwat przyrody
z majestatycznymi sosnami, dębami i modrzewiami. Nieco na uboczu trasy znajduje się leśny parking „Szare Szeregi” ze ścieżką zdrowia
i wiatami wypoczynkowymi.
Po przemierzeniu trasy warto zregenerować swoje siły na terenie „Zimnych Dołów”,
podziwiając z wieży widokowej krajobraz Stawów Żabienieckich. Miłośnicy historii mogą
natomiast odwiedzić położone obok miejsca
pamięci. Dla najmłodszych przygotowano leśny plac zabaw.

Współrzędne GPS „Zimnych Dołów”:
N 52°2'24.05"; E 21°2'31.56".

Drzewa i krzewy przy trasie biegowej w jesiennej porze
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Uroczysko „Zimne Doły” to doskonałe miejsce
wypoczynku i przystanek na szlaku leśnych wypraw

Żabieniec Piaseczno
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Zalesie Górne

Suchy bór sosnowy

Trasy biegowe:
10 km
3 km
1 km
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne
droga główna
droga lokalna
parking

„Trakt Żabieniecki” – wspaniała trasa biegowa i rowerowa

1
2, 5
3
4
6
7
8

start i meta
rezerwat „Uroczysko Stephana”
uprawa doświadczalna daglezji zielonej
„Trakt Żabieniecki”
starodrzew sosnowy
bór sosnowy
nowe nasadzenia

Trasa biegowa przecina najpiękniejsze miejsca Lasu Chojnowskiego
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RDLP Warszawa

Nadleśnictwo
Płońsk

Atrakcje
Kuchar Królewskich
Trasa biegowa na terenie Nadleśnictwa Płońsk,
występująca w dwu wariantach (trzy- i dziesięciokilometrowa), zaczyna się i kończy w szkółce
leśnej Kuchary Królewskie. Dziś szkółka jest nie
tylko miejscem produkcji sadzonek, lecz także
bazą edukacyjną nadleśnictwa, składającą się
z izby edukacji leśnej, wiaty na 100 osób z miejscem na ognisko, kolekcji budek lęgowych, tablic edukacyjnych oraz roślin egzotycznych.
Można tu zobaczyć odmiany ogrodowe roślin
pochodzących z Chin, Japonii i Korei, z Syberii
Wschodniej i Alp, a nawet z Ameryki Północnej.
Dodatkową atrakcją jest ogród roślin chronionych w Polsce.

Trasa prowadzi przez Nadwkrzański Obszar
Chronionego Krajobrazu, po płaskim terenie
(typowym dla Mazowsza), dzięki czemu nadaje się również dla początkujących biegaczy. Po drodze można podziwiać drzewostany w różnych fazach rozwoju – od uprawy
po piękne starodrzewy sosnowe. Uważny obserwator wypatrzy przy trasie różne ciekawe
okazy roślin, m.in. gatunki objęte ochroną,
np. widłaka spłaszczonego. Ciekawostką są
spały żywiczarskie, które pozostały na wielu
sosnach, mimo że żywicowania w polskich
lasach zaprzestano dawno temu. Takie miejsca świadczą o ciekawej historii polskiego
leśnictwa.
Dłuższy wariant trasy przebiega przez parking leśny „Przystajnia Przepitki”. Infrastruktura
w postaci wiat i ławek zachęca do odpoczynku
i regeneracji sił.

Współrzędne GPS szkółki leśnej Kuchary Królewskie:
N 52°40'56.6"; E 20°34'16.1".

Baza edukacyjna Nadleśnictwa Płońsk
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Siedliska borowe przy trasie
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Nowe Miasto

Spała żywiczarska

Płońsk

636

Trasy biegowe:
10 km
3 km
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne
droga wojewódzka
parking

Parking leśny „Przystajnia Przepitki”

1
2
3
4
5
6
7

szkółka Kuchary Królewskie – start i meta
leśniczówka
kierunkowskaz do szkółki leśnej
krzyż przydrożny
kapliczka
tablica kierunkowa do szkółki leśnej
spały żywiczarskie

Płaska trasa, odpowiednia dla początkujących biegaczy
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Wśród lasów
okolic Głogowa

RDLP Wrocław

Nadleśnictwo
Głogów

Pętla trasy biegowej na terenie Nadleśnictwa
Głogów ma długość 10 km i prowadzi przez
zróżnicowane drzewostany leśnictw Gola oraz
Głogówko. Punktem startowym jest parking,
oddalony o ok. 10 km od 70-tysięcznego Głogowa, położony wśród drzewostanów sosnowych na terenie leśnictwa Gola.

Punkty charakterystyczne to:
• parking leśny wraz z urządzeniami rekreacyjnymi i przyrządami do ćwiczeń;
• Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny „Leśna Dolina” – malowniczo położony obiekt
w samym środku lasu, nad północ od Odry.
W pobliżu ośrodka znajduje się grupa drzew
pomnikowych, składająca się z ośmiu dębów szypułkowych oraz buka;
• zapora przeciwczołgowa z okresu II wojny
światowej na drodze leśnej. Zapora jest częścią linii umocnień polowych, zaczynających
się nad Odrą w okolicach Głogowa i biegnących przez Golę w kierunku Poznania.

Współrzędne GPS parkingu:
N 51°43'52.98"; E 16°09'57.36".

Parking leśny – start i meta biegu
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Z urządzeń rekreacyjnych korzystają dorośli
i młodzież

23

6

4

Wschowa
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Drzewo pomnikowe

Zapora przeciwczołgowa
z okresu II wojny światowej

droga krajowa nr 12

Głogów

1 start i meta
trasa biegowa
2, 3	urządzenia
ciekawe miejsca
	
rekreacyjne
i punkty orientacyjne
4 drzewa pomnikowe
droga lokalna
5	Ośrodek
linia kolejowa
Szkoleniowoparking
Konferencyjny
„Leśna Dolina”
6	zapora
przeciwczołgowa

Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny „Leśna Dolina”
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Na szlaku
pod Świętoszowem

RDLP Wrocław

Nadleśnictwo
Świętoszów

Trasa biegowa Nadleśnictwa Świętoszów,
licząca ok. 5 km długości, znajduje się w pobliżu miejscowości Świętoszów i prowadzi
wzdłuż drogi powiatowej. Zaczyna się na parkingu leśnym „Pod Kapeluszem”. Obok parkingu rośnie lipa drobnolistna o wdzięcznej
nazwie „Niobe” – pomnik przyrody.
Pierwsza część pętli trasy pokrywa się
ze szlakiem rowerowo-pieszym „Dębowe
Skarpy”, prowadzącym wzdłuż granicy obsza-

ru Natura 2000 (PLH 020050 „Dolina Dolnej
Kwisy”) do Świętoszowa. Tereny w pobliżu tej
miejscowości od XIX wieku są wykorzystywane
do celów wojskowych, a w niej samej znajdują
się dziś kompleks koszarowy i garnizon.
Druga część trasy biegowej to powrót
ze Świętoszowa na parking leśny „Pod Kapeluszem”. Cały szlak prowadzi przez drzewostany leśnictwa Dębowiec, m.in. przez
lasy liściaste, z których część jest chroniona w postaci obszaru Natura 2000, np. grąd
środkowoeuropejski i subkontynentalny.
Można tu obejrzeć rzadkie i chronione rośliny oraz wybudowany w 2013 roku zbiornik
retencyjny z wyspą.

Współrzędne początku trasy:
N 51°26'40"; E 15°23'05".

Parking leśny „Pod Kapeluszem” – początek trasy biegowej
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Początek szlaku rowerowo-pieszego „Dębowe Skarpy”

Świętoszów
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5
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3

2

1
do drogi krajowej nr 18

Grąd środkowoeuropejski – obszar Natura 2000

trasa biegowa
szlak „Dębowe Skarpy”
kierunek biegu
ciekawe miejsca
	
i punkty orientacyjne

Zbiornik retencyjny z wyspą

droga lokalna
linia kolejowa
parking
1	start i meta
2, 3, 4, 5 urządzenia rekreacyjne

Fragment trasy biegowej
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RDLP
Zielona Góra

Nadleśnictwo
Cybinka

Nad rzeką Pliszką
Trasa biegowa, utworzona w ramach projektu pn. „Wolność jest w naturze”, położona jest
w środkowo-zachodniej części Nadleśnictwa
Cybinka, na terenie leśnictw Urad i Sądów, między parkingiem leśnym a rzeką Pliszką. Głównym celem trasy, poza stworzeniem warunków
do rekreacji wśród drzewostanów, jest zaznajomienie jej użytkowników z doliną rzeki zaliczonej do obszaru Natura 2000 (PLH080011 „Dolina Pliszki”) i z przyrodą tego miejsca. Ścieżka
daje też okazję do zapoznania się z gospodarką
leśną, pracą leśników oraz do odwiedzenia ciekawych zakątków w najbliższej okolicy.
Trasa ścieżki liczącej 7,5 km długości prowadzi na północny wschód od parkingu, w stronę
miejscowości Koziczyn, następnie w kierunku
wschodnim wzdłuż rzeki Pliszka i z powrotem
na parking. Poza parkingiem brak jest na ścieżce infrastruktury turystycznej oraz przystanków rekreacyjnych. Trasa ma charakter typowo
przyrodniczo-krajoznawczy.

Parking leśny, z którego zaczyna się trasa biegowa
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Parking znajduje się przy drodze krajowej nr 29, w odległości ok. 3 km od Cybinki
i ok. 20 km od przejścia granicznego z Niemcami w Świecku.
Atrakcje turystyczne najbliższej okolicy:
• K
 oziczyn – nieduża osada, dawniej prawdopodobnie z młynem parowym przy rzece Pliszce, a pod koniec XIX wieku z bliżej
nieokreślonym zakładem przemysłowym.
W bliskim sąsiedztwie znajdowała się willa
z małym założeniem parkowym. Zapewne
z tamtego czasu pochodzą spichlerze zbożowe z bocznicą kolejową. Dziś osada słynie
z hodowli pstrąga i z niewielkiej przystani
na szlaku kajakowym na rzece Pliszce. Do
Koziczyna dojeżdża się poniemiecką „betonówką”. W środku osady znajduje się nowa
leśniczówka Lasów Państwowych.
• Wieża widokowa na „Gęsich Bagnach”.
• Muzeum Bociana Białego w Kłopocie.
• Skansen Poleski we wsi Białków.
• Trasa rowerowa Urad – Rąpice.
• Ruiny mostu na Odrze w Kłopocie.

Rzeka Pliszka
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Obszar
Natura 2000

29

5

1

Cybinka

trasa biegowa
kierunek biegu
ciekawe miejsca i punkty orientacyjne
droga krajowa
nieczynna linia kolejowa
parking

1
2
3
4
5

start i meta
nieczynny przejazd kolejowy
przystań kajakowa, pstrągarnia
leśniczówka
okopy z II wojny światowej

Początkowy odcinek trasy prowadzi
drogą gminną w kierunku Koziczyna

Współrzędne GPS parkingu:
N 52°13'17''; E 14°45'46''.

Młodzież szkolna na trasie biegowej

Fragment trasy w drzewostanie sosnowym
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Od wydawcy
Lasy Państwowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
miłośników spędzania wolnego czasu na łonie natury,
od dawna wytyczają w lasach piesze, rowerowe i konne
szlaki turystyczne, urządzają ścieżki zdrowia oraz budują
parkingi leśne i miejsca postoju pojazdów. Projekt „Wolność jest w naturze”, przygotowany wspólnie przez Ministerstwo Środowiska oraz Dyrekcję Generalną Lasów
Państwowych, doskonale wpisuje się zatem w istniejącą
już sieć turystycznego zagospodarowania lasu. Każda
prezentowana w tej publikacji ścieżka zaczyna się na wyposażonym w bezpieczną infrastrukturę parkingu leśnym
lub w miejscu postoju pojazdów – obiektach powstałych
w ramach programu „Aktywne udostępnianie lasu”.
Z inicjatywy Lasów Państwowych oraz z ich funduszy
utworzono już ponad 20 tys. km szlaków pieszych, blisko 4 tys. km szlaków rowerowych i 7 tys. km szlaków
konnych. Użytkownicy tras turystycznych mają ponadto
do dyspozycji bogatą bazę noclegową, składającą się
łącznie z blisko 4,5 tys. miejsc w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, w pokojach gościnnych, leśniczówkach i kwaterach myśliwskich. Na turystów czeka przeszło
80 parkingów leśnych i ponad 3 tys. miejsc postoju pojazdów (tylko w 2013 roku wybudowano 16 nowych parkingów i urządzono 221 miejsc postoju). Oprócz tego – 600
pól biwakowych i miejsc biwakowania, ok. 400 miejsc
w lesie i jego pobliżu, gdzie dozwolone jest rozpalanie
ognisk. Do dyspozycji gości pozostaje ponadto prawie
100 obiektów sportowych i 650 innych obiektów terenowych.
Infrastruktura rekreacyjna Lasów Państwowych jest
stale rozbudowywana, m.in. w ramach programu „Aktywne udostępnianie lasu”. Aktualny zakres leśnej oferty turystycznej można śledzić na witrynie internetowej
www.czaswlas.pl prowadzonej przez Lasy Państwowe.
Wrzesień 2014 r.
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Knyszyńska
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Doliny Baryczy
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Janowskie
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Ścieżki Wolności
w Lasach Państwowych
RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
LKP – Leśny Kompleks Promocyjny
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