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OPIS TRASY 

Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić Państwa do wspólnej zabawy. Tym 

razem zgodnie z sugestiami ubiegłorocznych uczestników konkursu wprowadziliśmy 

pewne zmiany, czyli utrudniliśmy trasę, stworzyliśmy cztery pakiety dla rowerzystów i 

bardziej zadbaliśmy o to żeby dzieci miały co robić. Poprawiliśmy też jakość mapy 

gogle. Mamy nadzieję, że nam się udało. Będziecie mieli okazję nas ponownie 

zweryfikować. 

Zatem ruszamy! 

Długość całej trasy: około 30 km (łącznie z przejazdami) 

Trasa typowo leśna. 

Można ją pokonać na kilka sposobów: 

➢ pieszo: czas przejścia trzeba wtedy rozłożyć na kilka dni,  

 

➢ rowerem: można nią przejechać w jeden dzień ale wtedy na wykonanie zadań 

będzie bardzo mało czasu. Jeśli wybierzecie Państwo ten wariant radzimy 

podjąć się tego zadania w ciągu dwóch-trzech dni. Ten sposób ma tą zaletę, że 

do wszystkich miejsc dotrzecie Państwo bez problemu i w miarę szybko. 

 

➢ mieszana: samochodem – rowerem – pieszo. To sposób przez nas 

preferowany, tym bardziej, że do niektórych punktów trzeba dotrzeć i tak pieszo 

lub rowerem.  

Przewidywany czas na pokonanie całej trasy: 

➢ 1 dzień – możliwe, ale bardzo trudne, pomimo niewielkiej długości trasy. 

➢ 4 dni, to proponowana przez nas opcja, dlatego też całą trasę spakietowaliśmy 

w czterech pakietach, jest to odpowiedź na sugestię rowerzystów spoza terenu 

Nadleśnictwa Żmigród, którzy chcą dojechać do jednego miejsca, zostawić 

samochód i pojeździć po lesie rowerami. Ta wersja powinna też odpowiadać 

pieszym amatorom wędrówek po lesie. 

➢ możliwe są również opcje 2,3,5… dniowe, którą z nich wybierzecie zależy 

wyłącznie od Was. 

Pamiętajcie: 

➢ musicie pokonać całą trasę żeby wziąć udział w konkursie, 

 

➢ przystanki możecie odwiedzać w dowolnej kolejności,  

 

➢ nie zmieniajcie numeracji kart niezależnie od tego, od którego przystanku 

rozpoczniecie wycieczkę,  

 

➢ samochodem jazda samochodem po lesie jest zabroniona i może być 

niebezpieczna 
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Nasze rady: 

Zanim rozpoczniecie Państwo wędrówkę: 

➢ dobrze przyjrzyjcie się mapie, są na niej zaznaczone miejsca trudne i 

niemożliwe do przejechania samochodem, 

➢ przeczytajcie opis trasy do końca,  

➢ zastanówcie się w jakim towarzystwie będziecie podróżować, 

➢ zabezpieczcie dla siebie i swojej drużyny napoje i jedzenie na cały czas 

podróży, 

➢ ubierzcie się odpowiednio, najlepiej na cebulkę, obowiązkowy długi rękaw, 

długie spodnie i wygodne buty, 

➢ nie zapomnijcie o środku na komary i apteczce, 

➢ przed wyruszeniem w drogę ustalcie plan trasy. 

i dopiero wtedy podejmijcie decyzję: czym, jak i kiedy będziecie podróżować. 

Trasa udostępniona na stronie:  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pubdbrDFwOP433vYZ2QlKf_BGLaVHqky&usp=sharing 

 

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ. 

 

Skróty: 

W tekstach i na mapach, dla wygody opisu, użyliśmy skrótów. Takie same skróty 

zastosowaliśmy na mapach. Oto ich wyjaśnienie: 

MP – miejsce postoju lub parking. Pod tym hasłem kryją się miejsca w których możecie 

zostawić samochód. Są to miejsca umowne, tzn. takie które tak naprawdę 

wyznaczyliśmy na potrzeby konkursu. Możecie się tam zatrzymać, ale pamiętajcie 

ustawcie tak samochód żeby nikomu nie przeszkadzał. Możecie też wybrać miejsce 

postoju kawałek dalej, nie wjeżdżajcie jednak do lasu. Tam gdzie symbol oznacza 

parking jest to opisane w informacjach na mapie. 

KP – karta pracy, którą musicie wypełnić i odesłać do oceny. Możecie ją wypełnić w 

domu na komputerze i odesłać do oceny w formacie PDF. 

Przystanek – miejsce w którym zaplanowaliśmy dla Was kolejne zadania i opisowo-

informacyjna karta pracy. Na niej znajdują się informacje i opisy przydatne zarówno w 

czasie trasy jak i przy rozwiązywaniu zadań. Nie musicie jej drukować jeśli nie chcecie, 

ale warto się z nią zapoznać. Zastanówcie się też czy jednak nie zabrać jej w teren. 

Może posłużyć jako brudnopis. 

P – kolejny punkt questu;  

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pubdbrDFwOP433vYZ2QlKf_BGLaVHqky&usp=sharing
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Nasza propozycja podziału trasy na odcinki ( nie musicie z niej korzystać): 

 

PAKIET I – PRZYSTANKI 1,2,3,4  

Do tych przystanków najprędzej dotrzecie od strony MP nr 1 – tam zostawcie 

samochód. 

To najtrudniejszy fragment trasy, choć naszym zdaniem również najciekawszy 

przyrodniczo. 

Od momentu pozostawienia samochodu możecie poruszać się wyłącznie pieszo lub 

rowerem. Musicie uważać żeby nie wpaść lub nie wjechać w dziurę, trasa częściowo 

prowadzi przez siedliska bobrów, może być rozkopana. Możliwe są też lokalne 

podtopienia po ulewnych lub długotrwałych deszczach. 

Do pokonania macie odległość ok. 7 km w jedną stronę (ogółem 14 km). 

Przez cały ten odcinek trasy nie ma żadnego sklepu, brak też miejsca w którym 

moglibyście usiąść i coś zjeść. Przygotujcie się zatem na konieczność picia i jedzenia 

„w marszu”. 

Zaopatrzcie się w preparaty przeciwko komarom i dobrze ubierzcie! 

Przystanki w pakiecie I: 

 

1. PRZYSTANEK 1 – „JEDYNA NA BARYCZY”  

 

Współrzędne GPS : 51.48644, 17.09139 

 

Znajdujecie się na terenie Nadleśnictwa Żmigród, Leśnictwo: Niezgoda 

 

Na tym przystanku czekają na Ciebie 2 zadania. Karta zadań nr KP 1-„JEDYNA NA 

BARYCZY”.  

Stąd do następnego przystanku macie ok. 2 km 

 

2. PRZYSTANEK 2 – „DAWNO, DAWNO TEMU…” 

Współrzędne GPS : 51.47587, 17.04885 

Znajdujecie się na terenie Nadleśnictwa Żmigród, Leśnictwo: Koniowo 

Tu zaplanowaliśmy 3 zadania. Karta zadań KP 2 „DAWNO, DAWNO TEMU”.  
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3. PRZYSTANEK 3 – PŁOCHLIWY DRWAL 

 

Współrzędne GPS : 51.47386, 17.05173 

 

Znajdujecie się na terenie Nadleśnictwa Żmigród, Leśnictwo: Koniowo 

 

Tu również proponujemy 3 proste zadania. Karta zadań KP 3 – „PŁOCHLIWY 

DRWAL”  

 

 

4. PRZYSTANEK 4 – „TAJEMNE ZNAKI” 

 

Współrzędne GPS : 51.47057, 17.0562 

 

Znajdujecie się na terenie Nadleśnictwa Żmigród, Leśnictwo: Koniowo 

 

Na tym przystanku czekają na Ciebie 2 zadania. KP 4- „PŁOCHLIWY DRWAL” 

 

Przystanki 2-4, to tak naprawdę są to przystanki umowne. Równie dobrze moglibyśmy 

pozamieniać ich kolejność. Już na drugim przystanku zobaczycie ślady „płochliwego 

drwala” i „tajemne znaki” i tak będzie do przystanku 4. Dlatego też jeśli nie namierzycie 

idealnie punktu zgodnie z mapą, to nie ma żadnego problemu. 

 

PAKIET II – PRZYSTANKI 5,6,7,8 

To pakiet zdecydowanie łatwiejszy. 

Proponujemy żebyście zaczęli od przystanku 5. W przypadku tego pakietu ma to 

znaczenie. Ponieważ miedzy przystankiem 6 i 7 istnieje pewna zależność, więc jeśli 

nie chcecie kręcić się w kółko to zacznijcie od piątki. 

W tym pakiecie praktycznie do każdego punktu można dojechać samochodem, jednak 

w dwóch miejscach będzie to utrudnione. Przy wyjeździe z Książęcej Wsi w kierunku 

na Przystanek piątki fragment drogi jest bardzo kiepski, za to dla rowerzystów jest tam 

dobrej jakości ścieżka rowerowa. Pomiędzy Przystankami 6 i 7 trasa może być 

nieprzejezdna szczególnie po silnym deszczu. Obie te sytuacje zaznaczyliśmy na 

mapie. 

W tym pakiecie MP wyznaczyliśmy umownie. Nie istnieje w tym fragmencie trasy 

żadne miejsce postoju. Są jednak miejsca w których można się zatrzymać. Pamiętajcie 

o tym żeby nie blokować drogi innym użytkownikom.  

Do pokonania macie odległość ok. 6 km w jedną stronę (ogółem 12 km). 
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Przez cały ten odcinek trasy nie ma żadnego sklepu, brak też miejsca w którym 

moglibyście usiąść i coś zjeść. Przygotujcie się zatem na konieczność picia i jedzenia 

„w marszu”, tym razem jednak będzie dużo łatwiej gdzieś się zatrzymać. 

Zaopatrzcie się w preparaty przeciwko komarom i dobrze ubierzcie! 

Przystanki w pakiecie II: 

 

1. PRZYSTANEK 5 – „DREWNO JEST Z LASU” 

 

           Współrzędne GPS : 51.46165, 17.05814 

 

Nadleśnictwo:  Żmigród, Leśnictwo: Koniowo 

 

Tu macie do wykonania 3 zadania. Karta zadań KP 5- DREWNO JEST Z LASU! 

TU MOŻESZ DOJECHAĆ SAMOCHODEM ! UWAGA NA OSTATNI 

FRAGMENT PRZED PRZYSTANKIEM, DROGA NIE JEST TAM NAJLEPSZA! 

 

2. PRZYSTANEK 6 – „GOŚĆ W DOM, BÓG W DOM” 

 

Współrzędne GPS : 51.46563, 17.0166 

 

Znajdujesz się na terenie Gminy Żmigród;  

 

Macie tu do wykonania 2 zadania, jedno z nich ściśle powiązane z zadaniem 

na przystanku 7. Karta zadań KP 6- GOŚĆ W DOM, BÓG W DOM. 

 

TU MOŻESZ DOJECHAĆ SAMOCHODEM ! JEDNAK PRZY DESZCZOWEJ 

POGODZIE RADZIMY WYCOFAĆ SIĘ SAMOCHODEM Z KSIĄŻĘCEJ WSI I 

ASFALTEM DOJECHAĆ DO PRZYSTANKU 7 

3. PRZYSTANEK 7 – „DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE” 

 

Współrzędne GPS : 51.47167, 17.01061 

Teren Gminy Żmigród;  

Tu zaplanowaliśmy dla Was 4 zadania. Jedno z nich musicie przywieźć z 

przystanku 6  Karta zadań KP 7- DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE; 
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4. PRZYSTANEK 8 – „IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ” 

 

Współrzędne GPS : 51.47469, 17.01383 

Znajdujesz się na terenie Gminy Żmigród;  

 

Na tym przystanku czekają na Ciebie 2 zadania. Karta zadań  KP 8 – IM 

WIĘCEJ TYM LEPIEJ. 

 

PAKIET III – PRZYSTANKI 9,10,11,12 

Łatwy fragment trasy. 

Jedynie na przystanku 11 czeka Was krótki spacer. Do wszystkich pozostałych 

przystanków możecie bez problemu dojechać samochodem. 

Na ten pakiet przypadają aż dwa miejsca postojowe w których możecie się zatrzymać, 

odpocząć i coś zjeść: Boisko w Rudzie Żmigrodzkiej i Karczma Rybna. 

Boisko w Rudzie Żmigrodzkiej posiada dużą wiatę gdzie spokojnie można zjeść. 

Prowiant własny. Jest tu też miejsce postoju z „prawdziwego zdarzenia”. Dobra baza 

wypadowa dla rowerzystów. 

Karczma Rybna: niestety czynna  tylko w soboty i niedziele. Posiada spore miejsce 

parkingowe. Dodatkową atrakcją tego miejsca jest zagroda danieli. Można je tu 

oglądać „na żywo” z niedużej odległości. Dobra baza wypadowa dla rowerzystów. 

MP przy pozostałych przystankach w tym pakiecie wyznaczyliśmy umownie. Nie 

istnieje w tym fragmencie trasy żadne miejsce postoju. Są jednak miejsca w których 

można się zatrzymać. Pamiętajcie o tym żeby nie blokować drogi innym 

użytkownikom.  

Do pokonania macie odległość ok. 6 km w jedną stronę (ogółem 12 km). 

Przez cały ten odcinek trasy nie ma żadnego sklepu, dlatego jeśli będziecie jechać w 

tygodniu zadbajcie o prowiant. W sobotę i niedzielę możecie na obiad zatrzymać się 

w karczmie rybnej.  

Preparaty przeciwko komarom obowiązkowe! 
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Przystanki w pakiecie III: 

 

1. PRZYSTANEK 9 – #KARPCHELLANGE 

 

Współrzędne GPS : 51.48779, 17.0286 

 

Znajdujecie się na terenie Gminy Żmigród; Wieś Ruda Żmigrodzka 

 

Tu tylko jedno zadanie, ale za to jakie. Karta zadań KP 9- #KARPCHELLANGE 

 

2. PRZYSTANEK 10 – „DIE LUGE” 

 

Współrzędne GPS : 51.50073, 17.02459 

 

Znajdujesz się na terenie Nadleśnictwa Żmigród, Leśnictwo: Niezgoda 

 

Tu macie wykonać 2 zadania. Oba „artystyczne” Sięgnij po kartę KP10- DIE 

LUGE.  

 

3. PRZYSTANEK 11 – „KTO PYTA NIE BŁĄDZI” 

Współrzędne GPS : początek- 51.50738, 17.02383 ; koniec - 51.49776, 16.98844 

Znajdujecie się na terenie Nadleśnictwa Żmigród, Leśnictwo: Niezgoda 

 

Ten przystanek jest odcinkiem. Macie tu tylko jedno zadanie polegające na 

zadaniu nam 5 pytań. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć na facebook’u. 

KP 11 – „KTO PYTA NIE BŁĄDZI” 

 

4. PRZYSTANEK 12 – „TY TEŻ MOŻESZ POMÓC” 

 

Współrzędne GPS : 51.5017, 16.97017 

 

Znajdujecie się na terenie Gminy Żmigród 

 

Tu nie mamy dla Was żadnego zadania. Jeśli chcecie możecie wykonać zdjęcie 

za 2 punkty. Nie ma też karty pracy. 
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PAKIET IV – PRZYSTANKI 13, 14, 15 

Najłatwiejszy i najkrótszy fragment trasy. Musimy jednak wyjaśnić, że pisząc 

najłatwiejszy mamy na myśli komfort pokonywania tego fragmentu, bo jeśli chodzi o 

zadania to napracujecie się nie mniej niż w pozostałych pakietach. 

Cały pakiet jest do przejścia pieszo, lub przejechania rowerem. Nie istnieje możliwość 

jeżdżenia samochodem po terenie parku. 

Jeśli chodzi o infrastrukturę, to jest ona w tym pakiecie zdecydowanie najlepsza. 

Można śmiało powiedzieć że nastąpi „powrót do cywilizacji”. 

W pobliżu jest kilka miejsc w których można zostawić samochód (na mapie 

zaznaczyliśmy te naszym zdaniem są dla Was najkorzystniejsze). Możecie wybierać. 

Jest restauracja Zamkowa (czynna we wszystkie dni tygodnia) gdzie możecie zjeść 

obiad. Możecie też skorzystać z toalety. 

Na stacji CPN też kupie coś do jedzenia i picia. Są toalety. 

Jeśli znajdziecie czas i chęci po wykonaniu zadań możecie zwiedzić basztę. Istnieje 

możliwość wypożyczenia roweru na miejscu (cennik na stronie https://it-

zmigrod.pl/assets/media/2020/05/cennik2020.jpg ).  

Do pokonania macie teoretycznie odległość ok. 3 km w jedną stronę (ogółem 12 km). 

Piszemy teoretycznie ponieważ te trzy kilometry to tylko odległość między 

przystankami. 

Rozwiązując questu zrobicie jednak kolejne 3 km (w przybliżeniu), chodząc od punktu 

do punktu po terenie całego parku. 

Tu będzie też najmniejsze nasilenie komarów! Jednak jeśli weźmiecie preparat, to z 

pewnością się przyda. 

Przystanki w pakiecie IV: 

 

1. PRZYSTANEK 13 – QUEST „KAPSUŁA LASU” 

 

Współrzędne GPS : 51.47992, 16.91718 

 

Znajdujecie się na terenie Nadleśnictwa:  Żmigród, Leśnictwa: Radziądz i 

terenie Gminy Żmigród 

 

Na tym przystanku czekają na Ciebie 1 zadanie, za to ma ono aż 10 zagadek. 

podstawowe. Sięgnij po kartę KP 13 QUEST „KAPSUŁA LASU” 

 

 

 

 

 

https://it-zmigrod.pl/assets/media/2020/05/cennik2020.jpg
https://it-zmigrod.pl/assets/media/2020/05/cennik2020.jpg
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2. PRZYSTANEK 14 – „ŁĘGI, GINĄCY ŚWIAT” 

 

Współrzędne GPS : 51.48169, 16.92535 

 

Znajdujecie się na terenie Nadleśnictwa:  Żmigród, Leśnictwa: Radziądz i 

terenie Gminy Żmigród 

 

Na tym przystanku czeka na Was 1 zadanie. Karta KP 14- „ŁĘGI, GINĄCY 

ŚWIAT” 

 

3. PRZYSTANEK 15 – „JAK OKIEM SIĘGNĄĆ” 

Współrzędne GPS : 51.48095, 16.93485 

Znajdujecie się na terenie Nadleśnictwa:  Żmigród, Leśnictwa: Radziądz i 

terenie Gminy Żmigród 

Tu macie do wykonania 2 zadania. KP 15- „JAK OKIEM SIĘGNĄĆ” 

 

>>KONIEC TRASY<< 


