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GMINA  ZWIERZYNIEC 
 

I. OPIS KRAJOZNAWCZY  
 

Na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec zaprojektowano trzy trasy Nordic Walking o łącznej 
długości 18, 2 km. Trasy znajdują się na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego i 
lasów Nadleśnictwa Zwierzyniec, stanowiących otulinę RPN. Trasa nr 1 i 2 tworzą dwie pętle 
rozpoczynające się na terenie ”Zwierzyńczyka”. Punktem wyjściowym jest tablica tras i 
ćwiczeń. 
Trasa nr 1 prowadzi od tablicy informacyjnej jednocześnie ze ścieżką RPN „Aleją  Al. 
Wachniewskiej” przechodzi przez mostek na strumieniu Świerszcz. Schodkami dochodzi do 
drogowskazów RPN znajdujących się na ścieżce „Po wydmie do Stawów Echo.” Wzdłuż 
ogrodzenia „Ostoi konika polskiego” wychodzi na pomosty, znajdujące się na zboczu wydmy 
piaskowej z niżej położoną plażą. Od pomostów prowadzi ścieżką dla osób 
niepełnosprawnych w kierunku Ośrodka Edukacyjno Muzealnego RPN łącznie z trasą nr 2. 
Trasa nr 2 prowadzi drogą leśną gruntową po trasie żółtej RPN na Piaseczną Górę,. Piaseczna 
Góra to punkt widokowy, gdzie planowane jest umieszczenie tablicy pomiaru tętna. Następnie 
trasa schodzi do Pomnika Leśników i dalej drogą leśną po stromych schodach kieruje się do 
węzła szlaków RPN i Nordic Walking. W węźle szlaków, w pobliżu stawów Echo wraca z 
trasą nr 1. Przechodzi w pobliżu Ośrodka Edukacyjno Muzealnego RPN, Willi Plenipotenta - 
siedziby RPN, zabytkowego browaru zwierzynieckiego, przez strumień Świerszcz do 
„Zwierzyńczyka”. Maszerujący mogą korzystać z drogowskazów informacyjnych Nordic 
Walking jak i RPN.  
Trasa nr 3 ma początek przy tablicy informacyjnej na terenie „Zwierzyńczyka”. Następnie 
prowadzi ul. Al. Wachniewskiej obok stacji PKP do zalewu Rudka. Tutaj planowane jest 
umieszczenie tablicy informacyjnej Nordic Walking. Jest też możliwość wyboru innych tras 
pieszych, wejścia ścieżką na Tartaczną Górę lub spacer trasą rowerową. Z zalewu Rudka na 
skraju zabudowań trasa skręca w drogę leśną granicą RPN i Nadleśnictwa Zwierzyniec. W 
punkcie szczytowym 315 m. n.p.m. znajduje się tablica ze sposobem pomiaru tętna oraz 
drogowskazy kierunkowe. Drogą leśną oddziałową schodzi w kierunku linii kolejowej, 
krzyżując się ze szlakiem pieszym zielonym „Al. Wachniewskiej”. Następnie drogą wzdłuż 
torów prowadzi obok niewielkiego cmentarza żydowskiego do zabudowań Rudki. Przechodzi 
przez przejazd kolejowy, następnie prowadzi ulicą przed siedzibą Urzędu Miasta i Gminy 
Zwierzyniec. Tu ustawiona jest tablica informacyjna tras Nordic Walking. Dalej prowadzi 
chodnikiem do ul. Wachniewskiej, którędy przechodzą szlaki piesze i wraca na teren 
Zwierzyńczyka. 
 

II. PREBIEG TRAS  
 

1. Zwierzyńczyk – strumień Świerszcz - ścieżka „Po wydmie do Stawów Echo” – Stawy  
    Echo – trasą ścieżki „Do Stawów Echo” (czarna) ul. Plażowa – Zwierzyńczyk 
    ( kolor zielony) 3, 0 km 
2.  Zwierzyńczyk – ul. Browarna – ul. Ordynacji Zamojskiej – ul. Szkolna – droga leśna 
     Piaseczna Góra - Pomnik Leśników - ścieżka (czarna) „Do Stawów Echo”-  
     ul. Plażowa- Zwierzyńczyk (kolor czerwony) 5, 2 km 
3. Zwierzyńczyk – ul. A. Wachniewskiej - ul. Kolejowa – zalew Rudka – Rudka skraj  
    zabudowy – granicą Nadleśnictwa Zwierzyniec i RPN – linie oddziałowe (110, 104,  
    97, 98, 99, 100, 101, 102) – cmentarz żydowski - ul. Partyzantów – ul. 1Maja –  
    ul. A. Wachniewskiej – Zwierzyńczyk ( kolor czarny) 10,0 km 
 
Razem: 18, 2 km 
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III. OPISY SZCZEGÓLOWE TRAS 

 
Trasa nr 1, długość 3, 0 km (kolor zielony) 
Trasa bierze swój początek na terenie „Zwierzyńczyka”, następnie ścieżką RPN „Aleją Al. 
Wachniewskiej” prowadzi przez mostek na strumieniu Świerszcz i kołowrotek dla pieszych 
przez teren Ostoi Konika Polskiego. Następnie prowadzi schodkami pod górę do 
drogowskazu RPN, kierunek „Po wydmie do stawów Echo”. Droga prowadzi przez las 
sosnowy i biegnie do Stawów Echo. Następnie pomostami do trasy powrotnej nr 1, pkt. 4, 
drogowskaz tras Nordic Walking. Od pkt. 4 do 5 trasa prowadzi drogą leśną, szutrową dla 
pieszych, rowerów i osób niepełnosprawnych. Od pkt. 5 do pkt. 1 trasa prowadzi traktem 
pieszym ulicami Plażową i Browarną, dalej skręca na teren Zwierzyńczyka w pkt. 1, 
następnie pasażem spacerowym prowadzi do tablicy informacyjnej, początku trasy/końca. 
 
Trasa nr 2, długość 5, 2 km, (kolor czerwony) 
Początek trasy znajduje się przy tablicy informacyjnej na terenie „Zwierzyńczyka” (pkt. 7). 
Następnie prowadzi ulicą Browarną, Ordynacji Zamojskiej, Szkolną (pkt. 2) zgodnie z 
przebiegiem ścieżki spacerowej „ Na Piaseczną Górę”. Od pkt. 2 przebiega przez teren 
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Do pkt. 3 prowadzi droga leśna, piaszczysta z 
podejściem na punkt widokowy Piaseczna Góra. W pkt. 3 planowane jest umieszczenie 
tablicy informacyjnej ze sposobem pomiaru tętna. Następnie trasa schodzi z punktu 
widokowego ścieżką do Pomnika Leśników (skrzyżowanie ze ścieżką Na Bukowa Górę) dalej 
do zejścia schodami przechodzi przez drogę Zwierzyniec – Sochy, ul. Plażową do pkt. 4 
(drogowskazy RPN). Następnie poruszamy się zgodnie z przebiegiem ścieżki „Do Stawów 
Echo” do pkt. 5, granicy RPN. Dalej ul. Plażową do skrzyżowania z ulicą Szkolną, ul. 
Browarną do początku/końca trasy. 
 
Trasa nr 3, długość 10,0 km ( kolor czarny) 
Początek trasy znajduje się na terenie „Zwierzyńczyka” (pkt. 6) następnie biegnie do ul. Al. 
Wachniewskiej (wschodnim, pkt 7) w kierunku skrzyżowania z ul. 1Maja i Chodorowskiego 
(traktem pieszym, kostka brukowa). Trasa biegnie z istniejącymi szlakami pieszymi. Po 
przejściu skrzyżowania kierujemy się ul. Kolejową do przystanku PKP (pkt. 17) następnie 
przez przejazd kolejowy w kierunku Zalewu Rudka. Przekraczamy most i tamę rzeki Wieprz. 
Kierujemy się przez przystań kajakową wzdłuż zalewu do budynków przy ulicy Rudka, pkt. 
16 (dzielnica Zwierzyńca). Poruszamy się wzdłuż ulicy poboczem do skraju miejscowości, 
zgodnie z przebiegiem ścieżki spacerowej niebieskiej i szlaku rowerowego. Trasa przebiega 
dość długą pętlą wokół Kamiennej Góry. Dochodzimy do krawędzi lasu, (pkt. 15) trasa 
Nordic Walking odbija w kierunku wschodnim i prowadzi  drogą leśną utwardzoną. 
Następnie kierujemy się na północ pod górę, granicą RPN (pkt. 14) i lasów Nadleśnictwa 
Zwierzyniec. 
Przed osiągnięciem wzniesienia trasa łagodnie skręca w kierunku zachodnim. Na 
skrzyżowaniu oddziałów leśnych w pkt. 12, planowane jest umieszczenie tablicy pomiaru 
tętna i drogowskazów. Dalej kierujemy się drogą oddziałową, nawierzchnia utwardzona, 
stromym zejściem w kierunku zachodnim. Spotykamy szlak pieszy zielony i kierujemy się w 
kierunku południowym. Po wyjściu z lasu, idziemy wzdłuż linii kolejowej ( pkt. 11). Na trasie 
mijamy cmentarz żydowski. Dochodzimy do budynków mieszkalnych ( pkt. 10) i ul. Rudka             
(pkt. 9). Trasa przechodzi przez przejazd kolejowy ulicą Partyzantów. Przed skwerem Urzędu 
Miasta i Gminy Zwierzyniec umieszczona zostanie tablica informacyjna tras Nordic Walking. 
Dalej ul. Skwerową (pkt. 8) i ul. 1Maja trasa dochodzi do skrzyżowania                                     
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z ul. A. Wachniewskiej. Następnie kierujemy się na teren „Zwierzyńczyka” początku/końca 
trasy.  
 

IV. OPIS TECHNICZNY PRZEBIEGU TRAS NORDIC WALKING  

Lp. Odcinek 
Długość 
odcinka 
w km 

Rodzaj znaku Nawierzchnia Informacje dodatkowe 

1 6-1 

0,4 

 naklejane z folii pcv  szutrowa 

naklejki z folii pcv na słupach 
oświetleniowych szt. 20 
 w pkt. 6, tablica 
informacyjna  
 w pkt. 1, drogowskaz  

2 1-2 
0,6  znaki malowane na słupach i 

pniach  
  drzew 

 chodnik,  
 pobocze drogi asfalt. 

zblokowane ze znakami RPN, 
ścieżki żółtej 

3 2-3 1,3  malowane na pniach drzew 
 i słupkach kierunkowych 

droga leśna, 
gruntowa 

 jw, w pkt. 3, tablica pomiaru 
tętna  

4 3-4 1,6  malowane na pniach drzew 
 i słupkach kierunkowych 

droga leśna, 
gruntowa jw. pkt. 4 drogowskaz 

5 4-5 0,7  jw.   jw.  

6 5-1 
0,5  malowane na pniach oraz naklejki 

na  
 słupach oświetleniowych 

 chodnik-kostka naklejki szt. 22 
w pkt. 1 drogowskaz  

7 1-6 
0,4  naklejki na słupach 

oświetleniowych 

 trakt pieszy, 
szutrowa 
  utwardzona 

w pkt.6, tablica informacyjna 

8 6-7 0,3  naklejki na słupach, malowane na 
pniach drzew 

droga szutrowa 
 utwardzona 

naklejki szt. 6 
tabliczki kierunkowe szt. 4 

9 7-17 
0,7 naklejki na słupach, malowane na 

pniach drzew chodnik, kostka 
 naklejki szt. 20 
 zblokowane z istniejącymi 
 szlakami 

10 17-16 
0,9 malowane na słupach, istniejących 

tablicach(przystań kajakowa) 
pniach drzew 

droga gruntowa zblokowane ze szlakiem 
rowerowym czarnym 

11 16-15 
0,5 

 malowane na ogrodzeniach, pobocze drogi 
asfaltowej 

pkt.15 tabliczki 2 szt. 
zblokowane ze szlakiem 
rowerowym czarnym 

12 15-14 
0,6 

malowane na pniach drzew droga leśna 
utwardzona 

od pkt. 14 znakowanie po 
stronie lasów państwowych 
(zachodniej) 

13 14-15 0,7 jw. jw jw 

13 13-12 
1,2 

jw. jw 
w pkt. 12, tablica pomiaru 
tętna 
drogowskaz  
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V. UZGODNIENIA LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY  
 

Tablice 
1. Zwierzyniec, teren „Zwierzyńczyka” na ścieżce RPN „Aleją Al. Wachniewskiej”  - 

tablica ogólna ze schematem tras 1 szt., działka nr 1409/2, właściciel Gmina 
Zwierzyniec   

2. Zwierzyniec , ul. Partyzantów (skwer przed Urzędem Gminy) - tablica ogólna ze 
schematem tras 1 szt., działka nr 1454, właściciel; Gmina Zwierzyniec    

3. Zwierzyniec, na terenie przystani kajakowej zbiornika wodnego ”Rudka”-  tablica 
przebiegu tras i ćwiczeń 1 szt. działka nr 278, właściciel Gmina Zwierzyniec  

4. Zwierzyniec, okolice punktu widokowego na Piasecznej Górze - tablica pomiaru tętna 
1 szt., oddział nr 200b, działka nr 17, właściciel Roztoczański Park Narodowy   

5. Zwierzyniec, okolice Kamiennej Góry – tablica pomiaru tętna 1 szt., oddział leśny               
nr 92 d, działka nr 604, właściciel Nadleśnictwo Zwierzyniec,  

     
Drogowskazy 

1. Zwierzyniec, skrzyżowanie ścieżki RPN „Do stawów Echo” - drogowskazy 2 szt. 
1 słup,  oddział nr 187s, działka nr 10/2 właściciel Roztoczański Park Narodowy 

2. Zwierzyniec, drogowskaz RPN przy ul. Plażowej, początek ścieżki na Piaseczną 
Górę - drogowskazy 2 szt. 1 słup, działka nr 1394/2, właściciel Gmina 
Zwierzyniec 

3. Zwierzyniec, teren Technikum Drzewnego (obok tablicy Gminy Zwierzyniec) - 
drogowskazy 2szt. 1słup, działka nr 1409/5, właściciel Powiat Zamojski  

4. Zwierzyniec, okolice Kamiennej Góry - drogowskazy 2 szt. 1 słup, oddział leśny 
nr 92 d, działka nr 604, właściciel Nadleśnictwo Zwierzyniec,  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 12-11 2,0 jw. droga leśna gruntowa  
16 11-10 0,9 jw. droga gruntowa  

17 10-9 
0,2 malowane na słupach 

energetycznych   
NN, ogrodzeniach 

jw.  

18 9-8 
0,4  malowane na ogrodzeniach, 

słupach,  
 pniach drzew 

chodnik pkt. 8, tablica, 
tabliczki kierunkowe 2 szt.  

19 8-7 
0,7  malowane na ogrodzeniach, 

słupach,  
 pniach drzew 

chodnik  

20 7-6 
0,3  malowane na pniach drzew, 

naklejki na  
 słupach oświetleniowych 

 utwardzona, 
szutrowa  
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VI. MAPA PRZEBIEGU TRAS NORDIC WALKING NA TERENIE GMINY 

ZWIERZYNIEC 
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VII. PROFILE WYSOKOŚCI  
 
Trasa nr 1 

 
 
 
Trasa nr 2 
 

 
 
 
Trasa nr 3 
 

 
 
 
 
 
 


