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GMINA ADAMÓW 
 

I. OPIS KRAJOZNAWCZY  
 
 Na terenie gminy Adamów zaprojektowano trzy trasy Nordic Walking o łącznej 
długości 16, 8 km. Zlokalizowane są one w okolicy miejscowości Jacnia i Bródki.  
Obejmują swoim zasięgiem dolinę rzeki Jacynki oraz źródełko w Bródkach. Tereny leśne to 
lasy Nadleśnictwa Zwierzyniec oraz tereny prywatne. Jest to północna część 
Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego położonego na Roztoczu Środkowym. 
Trasy prowadzą drogami gruntowymi nieutwardzonymi, szutrowymi oraz leśnymi o podłożu 
ilastym i piaszczystym. Zaletą tras jest możliwość wyboru odcinka w zależności od naszej 
kondycji, warunków atmosferycznych i walorów krajoznawczych.  Na niektórych 
fragmentach tras znajdują się przewyższenia rzędu kilkudziesięciu metrów, które wymagają 
od użytkowników większego wysiłku fizycznego. W związku z powyższym na odcinkach 
zwiększonego wysiłku fizycznego zaplanowano ustawienie tablic ze sposobem pomiaru tętna.  
Wszystkie planowane do wytyczenia szlaki mają formę pętli, co znaczy, że początek i koniec 
trasy znajduje się w tym samym miejscu. W przypadku kilku pętli umożliwi to użytkownikom 
tras Nordic Walking skracanie lub wydłużanie przejść oraz zmiany kierunku marszu.  
Do wykorzystania przez trenujących z kijkami są dwa szlaki turystyczne PTTK Zamość, które 
opcjonalnie mogą posłużyć do skrócenia lub przedłużenia trasy treningowej Nordic Walking. 
Trasa nr 1 prowadzi wzdłuż zalewu w kierunku stacji narciarskiej. Ma na swoim przebiegu 
punkt widokowy położony na wysokości 320 m npm z widokiem na dolinę Jacynki i 
miejscowość Jacnia. 
Trasa nr 2 druga prowadzi brzegiem zbiornika wodnego w kierunku miejscowości Bródki, 
przechodzi obok miejsca gdzie wybija źródełko a następnie zmienia kierunek na południowo-
zachodni i wraca na parking przy zalewie.  
Trasa nr 3 biegnie pieszym szlakiem czerwonym „Partyzanckim” w kierunku Grabnika i 
prowadzi przez wąwóz do źródełka. Dalszy odcinek trasy przebiega tak samo jak trasy nr 2.  
Dla ułatwienia orientacji w terenie, oprócz oznakowania podstawowego, ustawione będą 
drogowskazy informacyjne oraz tablice z mapą tras, ćwiczeniami oraz sposobem pomiaru 
tętna. Dobrym punktem początkowym do treningu Nordic Walking jest parking położony nad 
zbiornikiem wodnym w Jacni. 
 

II. PRZEBIEG TRAS 
 

1. Jacnia – parking nad zalewem – stacja narciarska – szlak pieszy czerwony     
„Partyzancki”– granica lasu nad wyciągiem – skrzyżowanie dróg do Bródek – parking                 
(kolor zielony) – 4,0 km  
 
2. Jacnia- parking nad zalewem - skraj Bródek – źródełko – droga leśna - mostek na rzece  
    Jacynka – droga leśna skrajem doliny Jacynki - parking (kolor czerwony) – 4, 8 km 
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3. Jacnia, parking nad zalewem - stacja narciarska – szlak pieszy czerwony     
„Partyzancki”– Grabnik Kolonia - źródełko - mostek na rzece Jacynka – droga leśna      
parking (kolor czarny)  8, 0  km  
 
     Razem 16, 8 km 
 

 
III.  OPISY SZCZEGÓŁOWE TRAS  

 
Trasy nr 1, 2 i 3 swój początek i koniec mają na parkingu gminnym w pobliżu zbiornika 
wodnego na rzece Jacynce. 
Trasa nr 1, długość 4,0 km (kolor zielony) 
Trasa nr 1 prowadzi z parkingu, brzegiem zbiornika wodnego do drogi gruntowej w kierunku 
stacji narciarskiej. Następnie drogą gruntową wzdłuż zabudowań i rzeki Jacynki do mostku               
i skraju zabudowań (pkt11). Od pkt. 11 trasa prowadzi ze szlakiem pieszym czerwonym                   
w kierunku płd. wsch. pod górę drogą polną do krawędzi lasu. 
Na granicy linii oddziałowej (pkt10) skręca w kierunku północnym ze znakami szlaku 
pieszego zielonego, dochodzi do pkt. 9, szczytu wzniesienia, gdzie jest umieszczona tablica 
pomiaru tętna. Od tablicy krawędzią lasu, częściowo ze szlakiem zielonym, schodzi dość 
szeroką drogą gruntową do skrzyżowania dróg w pkt 13. Stąd częściowo drogą a następnie 
brzegiem zbiornika wodnego dochodzi do pkt 1, końca/początku trasy. 
 
Trasa nr 2, długość 4, 8 km (kolor czerwony) 
Początek trasy zaczyna się przy parkingu (pkt 1). Brzegiem zalewu, trasa prowadzi do 
skrzyżowania dróg i jednocześnie tras w pkt 13, gdzie znajduje się drogowskaz tras Nordic 
Walking. Następnie kieruje się drogą gruntową w kierunku widocznych zabudowań 
miejscowości Bródki. Na wysokości stacji transformatorowej (pkt 4) skręca pod górę                       
w kierunku północnym w drogę leśną. Kolejny skręt w lewo pod górę strome podejście                          
i wychodzi na drogę biegnącą skrajem lasu ze szlakiem pieszym zielonym. 
Wspólnym przebiegiem trasy prowadzą do źródełka w pkt 5. Tu znajduje się tablica ze 
schematem tras Nordic Walking i ćwiczeń oraz drogowskaz. Do tego punktu dochodzi 
również trasa nr. 3, kolor czarny. Dalej wspólnie prowadzą w kierunku płn. drogą leśną, 
początkowo dość wąską, następnie szerszą w dół do pkt 3, gdzie trasa skręca w lewo, 
kierunek zachodni,  a szlak pieszy, zielony prowadzi na północ. 
Droga leśna, gruntowa, dochodzi do rozwidlenia na wysokości mostku na rzece Jacynce                 
(pkt 2). Za mostkiem trasa zmienia kierunek na płd. zachodni w kierunku zbiornika wodnego. 
Długim prostym odcinkiem, drogą gruntową, skrajem lasu i łąk, przez które płynie rzeka 
Jacynka dociera do pkt 1 początku /końca trasy nr 2. 
 
Trasa nr 3, długość 8 km (kolor czarny) 
Przebieg trasy do pkt 10, jak trasy nr1; brzegiem zbiornika wodnego, drogą wzdłuż Jacynki, 
dalej zgodnie z przebiegiem szlaku pieszego czerwonego. Od rozejścia trasy nr 1, w pkt 10, 
prowadzi do skrzyżowania dróg leśnych razem ze szlakiem czerwonym. Od skrzyżowania 
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(pkt 8) prowadzi krótkim odcinkiem drogi do Grabnika ze szlakiem pieszym, niebieskim                  
(pkt 7). Od pkt 7, zmienia kierunek na północny, drogą leśną pod górę, wychodzi z lasu, 
kieruje się na budynki mieszkalne (pkt 6). 
Droga biegnie między budynkami, następnie równolegle z linią energetyczną przez zagajniki 
do skrzyżowania dróg. Tu zmienia kierunek na północny i schodzi wąwozem do źródełka                     
w pkt 5. Dalszy przebieg jak trasy nr 2, tj. drogą leśną w dół w kierunku północnym. W pkt 3 
rozejście ze szlakiem pieszym zielonym. W pkt 2 przechodzi przez mostek na Jacynce,                      
i długą drogą leśną dochodzi do zbiornika wodnego – pkt. 1 początku/końca trasy nr 3. 
  

IV.  OPIS TECHNICZNY PRZEBIEGU TRAS NORDIC WALKING  
 

 
 

Lp. Odcinek 
Długość 
odcinka 
w km 

Rodzaj znaku Nawierzchnia Informacje dodatkowe 

1 1-2 
1,45   malowane na pniach drzew 

   gruntowa w pkt 1, tablica ze schematem 
tras, tabliczki 3 szt 

2 2-3 0,36   malowane na pniach drzew  droga leśna, 
gruntowa. 

w pkt 2, mostek na rzece 
Jacynka 

3 3-5 0,85  malowane na pniach drzew  droga leśna, 
gruntowa 

w pkt 5, tablica ze schematem 
tras i ćwiczeń, drogowskaz  

4 5-4 1,20  malowane na pniach drzew 
 i  słupach elektrycznych NN 

 droga leśna, 
gruntowa  

5 4-13 0,45 malowane na pniach drzew 
 i  słupach elektrycznych NN  droga gruntowa w pkt 4, trafo elektr. 

6 5-6 0,75   malowane na pniach drzew   droga leśna, 
gruntowa 

 w pkt 6 droga przechodzi   
 przez gospodarstwo  

7 6-7 1,1  jw jw  

8 7-8 0,15  malowane na pniach drzew   droga leśna 
utwardzona ze szlakiem niebieskim 

9 8-10 
0,85 

 jw. 
  
 droga leśna 
gruntowa  

 ze szlakiem zielonym 

10 10-9 0,65  malowane na pniach drzew   droga leśna, 
gruntowa 

 zblokowane ze szlakiem  
 pieszym zielonym 

11 9-13 0,55  malowane na pniach drzew  jw.  w pkt 9, tablica pomiaru tętna 

12 13-1 
0,45  naklejki na słupach 

oświetleniowych 
 malowane na drzewach 

 droga gruntowa naklejki 20 szt 

13 10-11 1,1  malowane na pniach drzew  jw.  

14 11-12 0,85  malowane na pniach drzew,  
 ogrodzeniach  jw.  

15 12-1 
0,55 naklejki na słupach 

oświetleniowych 
 malowane na drzewach 

 jw.  naklejki z folii, lakierowane 
 22 szt 
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V. UZGODNIENIA LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY  
 

Tablice: 
1. Jacnia,  parking obok zalewu na Jacynce, tablica ze schematem tras – 1 szt. 

            działka nr 1479, ark 4, właściciel Gmina Adamów 
2. Suchowola, źródełko za miejscowością  Bródki, tablica przebiegu tras, ćwiczeń – 1 

szt. działka nr 1530 właściciel Gmina Adamów,  
3. Jacnia, punkt widokowy nad stacją narciarską – tablica pomiaru tętna 1 szt. 

           działka nr 1776, właściciel Dariusz Bojar,  
 
Drogowskazy, słupy: 

1. Jacnia, węzeł szlaków przed punktem widokowym - drogowskazy 3 szt. 1 słup,                       
działka nr 1732, właściciel Gmina Adamów 

2. Hutki, węzeł szlaków - drogowskazy 3 szt. 1 słup  
droga gminna, działka nr 1156,  właściciel Gmina Krasnobród 

3. Jacnia, skrzyżowanie dróg zalew - Bródki- wyciąg, drogowskazy 2 szt. 1 słup 
           działka nr 1634/2, właściciel Gmina Adamów 
 

VI.    MAPA PRZEBIEGU TRAS NORDIC WALKING NA TERENIE GMINY   
ADAMÓW 
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VII. PROFILE WYSOKOŚCI  
 

Trasa nr 1 

 
 
Trasa nr 2 
 

 
Trasa nr 3 
 

 
 
 
 
 


