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GMINA  KRASNOBRÓD 

 
I. OPIS KRAJOZNAWCZY  

 
Na terenie miasta i gminy Krasnobród zaprojektowano trzy trasy Nordic Walking o 

łącznej długości 25, 4 km. Jest to obszar Roztocza Środkowego z Krasnobrodzkim Parkiem 
Krajobrazowym i rezerwatem krajobrazowym leśnym Święty Roch. Tereny leśne stanowią 
70% powierzchni parku krajobrazowego i są to lasy Nadleśnictwa Zwierzyniec. Tereny te są 
dość zróżnicowane pod względem wysokości względnych. Od płaskich jak zalew na Wieprzu, 
do 100 m przewyższeń w rezerwacie Święty Roch. Teren Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego zajmuje gęsta sieć wąwozów lessowych, w pobliżu których zaprojektowane 
zostały trasy Nordic Walking. 
Krasnobród posiada liczne ścieżki spacerowe, szlaki piesze i rowerowe, które zostały 
wykorzystane przy projektowaniu tras Nordic Walking. Na rzece Wieprz zlokalizowany jest 
zbiornik wodny „Olender” którego pasaż pieszy został wykorzystany przez trasę nr 1                          
i częściowo nr 2. Trasą można poruszać się po kostce brukowej lub trawiastym poboczem.  
Trasa nr 2 zaczyna się przy koronie zalewu i prowadzi drogą leśną utwardzoną przez rezerwat 
Święty Roch, do granicy lasów państwowych. Na pierwszym odcinku ma dość strome 
podejście. Następnie drogą leśną pożarową wraca do zalewu. Trasa nr 2 posiada łącznik do 
Krasnobrodu Podklasztor, trasą obok cmentarza katolickiego z widokiem na Chełmową Górę 
do budynku Informacji Turystycznej skąd bierze początek trasa trzecia. 
Trasa nr 3 prowadzi początkowo w kierunku Tomaszowa Lubelskiego, chodnikiem                       
i poboczem drogi asfaltowej. Następnie skręca przez las do miejscowości Majdan Wielki                  
i dalej w kierunku Szuru. Przed m. Szur na skraju lasu znajduje się punkt widokowy. W 
miejscowości Szur mamy możliwość wędrówki trasą Nordic Walking lub szlakiem pieszym 
zielonym. W kierunku miejscowości Łuszczacz trasa prowadzi częściowo przez lasy 
prywatne i w większości przez lasy Nadleśnictw Zwierzyniec. Drogi leśne utwardzone z 
piaszczystym poboczem. Występują tu lasy z drzewostanem jodłowo - bukowym i sosną. 
Trasa nie dochodząc do Łuszczacza drogą leśną gruntową wraca w kierunku Krasnobrodu 
odcinkiem ze szlakiem pieszym czarnym i zielonym. 

 
II. PRZEBIEG TRAS  
 
1. wzdłuż korony (deptakiem) zbiornika wodnego ”Olender” (kolor zielony) 3,0 km 
2. parking przy ul. Sikorskiego (w pobliżu zalewu) – ul. Wczasowa – rez. Św. Roch 

(oddz. 251, 256, 260, 261, 262, 257, 253) – droga leśna (szlak rowerowy niebieski) – 
droga leśna (oddz. 252) granicą rez. Św. Roch – ścieżką Krasnobrodzkie Wąwozy - 
zbiornik wodny - parking - ul. Leśna - łącznik do ul. Lelewela - Informacja 
Turystyczna (kolor czerwony) 6, 4 km,  
łącznik 2, 7 km (ul. Wczasowa – ul. Sikorskiego - ul. Kościuszki - ul. Leśna - ul. 
Spokojna - ul. Tomaszowska) 

3. Informacja Turystyczna (dworzec autobusowy) ul. Tomaszowska – Majdan Wielki – 
droga leśna (oddz. 324) - Szur droga leśna w kier. Łuszczacza– oddziały nr 329, 332, 
340, 341, 342, 343, 335- ul. Lelewela – Zespół Szkół w Krasnobrodzie – budynek 
Informacji Turystycznej (dworzec autobusowy)   (kolor czarny) 13, 3 km 

 
Razem 25, 4 km 
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III. OPISY SZCZEGÓŁOWE TRAS  
 

Trasa nr 1, długość 3,0 km (kolor zielony) 
Na początku trasy wokół zalewu obok slipu dla łodzi planowane jest umieszczenie ogólnej 
tablicy informacyjnej. Dalej w kierunku zachodnim poruszamy się wzdłuż deptaka                           
z nawierzchnią z kostki brukowej, częściowo utwardzonej (szutrowa). Na tym odcinku 
istnieje możliwość poruszania się po piaszczystym brzegu zbiornika wodnego. Na całej 
długości trasy umieszczone są lampy oświetleniowe i ławeczki. Trasa dostępna jest z wielu 
miejsc wokół zbiornika. Ma również połączenie z budynkiem Sanatorium oraz mostkiem na 
rzece Wieprz. 
  
Trasa nr 2, długość 9,1 km (6, 4 km + łącznik 2, 7 km), ( kolor czerwony) 
Na początku trasy koło  slipu dla łodzi znajduje się ogólna tablica informacyjna 
(jak trasa nr 1). Sugerowany kierunek marszu - w kierunku rezerwatu Święty Roch. Obok 
drogowskazów na koronie zbiornika skręcamy do ul. Wczasowej, dalej kierujemy się przez 
rezerwat Święty Roch drogą leśną utwardzoną do granicy rezerwatu. W pkt 8 na 
skrzyżowaniu ścieżek spacerowych planowane jest umieszczenie tablicy pomiaru tętna. Na 
skraju rezerwatu - skrzyżowaniu dróg leśnych – pkt. 7 znajduje się drogowskaz tras. Ze 
szczytu wzniesienia prowadzi zejście drogą leśną pożarową do punktu 6, w którym rozchodzą 
się szlak rowerowy i Nordic Walking. Dalej poruszamy się oddziałem leśnym do pkt. 5 i 
krawędzią lasu do granicy rez.  Święty Roch. Trasa ta krzyżuje się ze ścieżką 
„Krasnobrodzkie Wąwozy.” Trasa oznakowana jest kolorem czerwonym oraz prowadzi 
wspólnym przebiegiem do drogi Hutki – Krasnobród, a następnie do korony zalewu wspólnie 
ze znakami zielonymi trasy nr 1. Trasa przebiega przez rezerwat krajobrazowy leśny Święty 
Roch. Jest to  teren Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Występują tu w większości 
lasy jodłowo bukowe Nadleśnictwa Zwierzyniec, Leśnictwo Hutki. 
Łącznik, długość 2, 7 km. Ma na celu połączenie dwóch tras, nr 1 i nr 2 z trasa nr 3, tworząc 
spójny system tras Nordic Walking. Połączenie umożliwia dowolny wybór tras do wędrówki 
w zależności od możliwości uczestnika. Przebieg - tablica informacyjna obok budynku 
informacji turystycznej, Krasnobród Podklasztor – ul. Tomaszowska – ul. Spokojna – ul. 
Lelewela – ul. Leśna - ul. Kościuszki – ul. Sikorskiego – tablica informacyjna, zalew. 
 
Trasa nr 3, długość 13, 3 km (kolor czarny) 
Trasa rozpoczyna się przy Budynku Informacji Turystycznej na dworcu autobusowym. 
Sugerowany kierunek marszu w kierunku Tomaszowa Lubelskiego do miejscowości Majdan 
Wielki. Poruszamy się traktem pieszym do granicy miasta, a następnie poboczem zgodnie ze 
znakami ścieżki spacerowej żółtej do skrzyżowania z drogą leśną, pkt. 12. Kierujemy się 
drogą leśną gruntową do Majdanu Wielkiego (Borek). Na skraju miejscowości za kapliczką 
planowane jest umieszczenie tablicy ćwiczeń, pkt. 14. Od pkt. 14 podążamy drogą leśną 
gruntową, miejscami piaszczystą. Po tym odcinku znajduje się podejście na szczyt 
wzniesienia. Początkowo schodzimy płytkim wąwozem, następnie drogą leśną do skraju 
miejscowości Szur.  Pkt. 15.- drogowskaz. Mamy możliwość wędrówki w kierunku 
miejscowości Łuszczacz trasą Nordic Walking, lub szlakiem pieszym, zielonym do 
Krasnobrodu. Trasa nr 3 przebiega przez miejscowość Szur, drogą gruntową. Na skraju 
miejscowości, na granicy działek leśnych umieszczona jest tablica z informacją o sposobie 
pomiaru tętna w pkt. 16. Do pkt. 17 idziemy drogą leśną piaszczystą, połączoną równolegle 
ze szlakiem pieszym zielonym. Od pkt. 17 do 18 prowadzi droga leśna pożarowa, utwardzona 
z poboczem gruntowym. Dalej trasa prowadzi oddziałami leśnymi nr 329, 332 pod górę. Od 
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wyraźnego łuku drogi do pkt. 18, występuje las jodłowo-bukowy z domieszką sosny. Teren 
bez większych przewyższeń. Od pkt. 18 (rozwidlenie dróg w kierunku Łuszczacza) 
spacerujemy przez oddziały leśne nr 340, 341, 342, 343 Nadleśnictwa Zwierzyniec do pkt. 19. 
trasa połączona jest ze szlakiem pieszym czarnym. Dalej poruszamy się drogą leśną 
gruntową. W pkt. 20, na skrzyżowanie dróg do Szuru umieszczony jest drogowskaz z 
kierunkiem wyboru trasy powrotnej. Do początku zabudowy Krasnobrodu, pkt. 21, prowadzi 
droga utwardzona do granicy terenów leśnych. Odcinek 21 – 10 to trakt pieszy, ulicą 
Lelewela. W pkt. 10 umieszczony jest drogowskaz turystyczny z różnymi wariantami tras w 
kierunku zalewu i rez. Św. Roch. Od pkt. 10 idziemy dróżką wzdłuż ogrodzenia w kierunku 
cmentarza parafialnego. Następnie traktem pieszym trasa prowadzi równolegle z ogrodzeniem 
cmentarza do skrzyżowania z ulicą Tomaszowską. Na wysokości kościoła przechodzimy 
przez jezdnię do budynku Informacji Turystycznej, gdzie kończy się trasa nr.3. 
 

IV. OPIS TECHNICZNY PRZEBIEGU TRAS NORDIC WALKING  
 

Lp. Odcinek 
Długość 
odcinka 
w km 

Rodzaj znaku Nawierzchnia Informacje dodatkowe 

1 1-2 

0,3 

 naklejane z folii pcv kostka brukowa/szutr 

pkt 2, drogowskaz 2 szt. 
naklejki (15x15cm) na 
słupach oświetleń. o średnicy 
33 cm, co 50-75 m. 80 szt 

2 2-3 

0,25  

 jw. jw. 

pkt 3, tabliczka kierunkowa 
mocow. na słupie oświetleń. 
taśmą metal.   
 

3 3-1 2,45   jw. jw.  po koronie zalewu 

4 3-4 0,72   malowane na pniach drzew droga leśna, 
gruntowa 

zblokowane z istniejącymi 
znakami 

5 4-5 0,25   jw. po stronie oddz.252 jw.  
6 5-6 0,5  malowane na pniach jw.  

7 6-7 2,25  malowane na pniach droga leśna 
utwardzona pkt. 7, drogowskaz 

8 7-8 
1,5 

 malowane na pniach jw. 
pkt 8, tablica pom. tętna 
zblokowane z istniejącymi 
znakami 

9 8-2 
1,1  malowane na pniach,  

na ul. Wczasowej na słupach 
oświetleń. naklejki 

droga leśna 
utwardzona, 
chodnik - kostka 

na witaczu, tabliczka 
kierunkowa 
(strzałka prawa i lewa)  

10 1-9 1,0  naklejki na słupach 
oświetleniowych 

droga gminna 
utwardzona 

pkt 9, tabliczki kierunkowe na 
tablicy, informacyjnej  

11 9-10 0,65 malowane na pniach i 
ogrodzeniach 

jw., ul. Leśna- 
gruntowa pkt. 10 drogowskaz  

12 10-11 

1,0 
 malowane na pniach i 
ogrodzeniach 

droga gruntowa, ul. 
Spokojna 
i ul. Tomaszowska 
chodnik - kostka 

zblokowane z istniejącymi 
znakami 
pkt. 11 tablica tras i ćwiczeń 

13 11-12 0,87 malowane na pniach i ul. Tomaszowska,  zblokowane ze znakami 



5                             Dokumentacja projektowa tras Nordic Walking na terenie Gminy Krasnobród, 
                                         Opracowanie: „TRAMP” Zofia Kapecka, uprawnienia znakarskie 748/2005 ZG PTTK Warszawa 

ogrodzeniach chodnik-kostka, 
częściowo 
poboczem drogi 

ścieżki spacerowej żółtej 

15 12-13 0,73 malowane na pniach drzew droga leśna gruntowa zblokowane jw. 

16 13-14 0,55 malowane na pniach, 
ogrodzeniach, słupach NN droga gruntowa zblokowane jw. 

pkt. 14, tablica ćwiczeń 

17 14-15 1,50 malowane na pniach drzew droga leśna, 
gruntowa jw. pkt 15, drogowskaz 3 szt.  

18 15-16 
1,10 

malowane na pniach, droga gruntowa 
pkt 16, tablica pom. tętna, 
znaki zblokowane z 
istniejącym szlakiem 

19 16-17 0,83 jw. droga leśna, 
gruntowa 

zblokowane z istniejącym 
szlakiem 

20 17-18 1,90 jw. droga leśna, 
utwardzona  oddziały leśne 329,332,340 

21 18-19 
2,0 

jw. 
droga lesna, 
gruntowa 
 

oddz. 340, 341, 342 
zblokowane z istniejącym 
szlakiem 

22 19-20 
1,0 

jw. jw 
zblokowane z istniejącym 
szlakiem 
pkt. 20 drogowskaz  

23 20-21 1,0 jw. droga gruntowa zblokowane z istniejącymi 
szlakami 

24 21-10 1,40 malowane na pniach, słupach, 
ogrodzeniach 

droga utwardzona, 
chodnik zblokowane z istniejącymi 

 
 

V. UZGODNIENIA LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY  
 

Tablice: 
1. Krasnobród, obok budynku Informacji Turystycznej, tablica ogólna ze schematem 

tras 1 szt., działka nr 607/12 właściciel Gmina Krasnobród 
2. Krasnobród, parking przy ul. Sikorskiego (w pobliżu zalewu), tablica ogólna ze 

schematem tras  1 szt. działka nr 1267/5 właściciel Gmina Krasnobród 
3. Majdan Wielki, skraj w kier. Szuru tablica ćwiczeń 1 szt. działka nr 4989  

właściciel Gmina Krasnobród 
4. Szur, skraj, szczyt wzniesienia tablica pomiaru tętna 1 szt. działka nr 242 

właściciel Gmina Krasnobród na granicy z dz. 97/8 
5. Hutki, węzeł szlaków, rez. św. Roch w kier. płd. tablica pomiaru tętna 1 szt.                        

oddział  leśny nr 255 a,  działka nr 1169, właściciel Nadleśnictwo Zwierzyniec,  
 
Drogowskazy, słupy: 

1. Krasnobród, deptak na koronie zalewu – drogowskaz 2 szt., tabliczki 1 szt., 1 słup, 
działka nr 1267/5 właściciel Gmina Krasnobród 

2. Krasnobród, skrzyżowanie ul. Lelewela - drogowskazy 3 szt. 1 słup, działka nr 
2151, właściciel Gmina Krasnobród,   
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3. Wólka Husińska, granica rez. św. Roch - drogowskazy 2 szt. 1 słup, granica 
oddziału leśnego  nr 262 a, działka nr 1095,  właściciel Nadleśnictwo 
Zwierzyniec  

  
 
VI.  MAPA PRZEBIEGU TRAS NORDIC WALKING NA TERENIE GMINY 

KRASNOBRÓD 
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VII. PROFILE WYSOKOŚCI  
 
Trasa nr 1 

 
Trasa nr 2 
 

 
 
Trasa nr 3 


