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Wycieczka nr 13 

OSTRÓWEK – ŁOSIEWICE – JERZYSKA – 

WYWŁOKA – SZUMIN – GWIZDAŁY – ŁOCHÓW - 

OSTRÓWEK 
 

Dystans:  ok. 40 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika:  12-13 lat 

 

 

Fragment mapy przedstawionej  powyżej  za uprzejmą zgodą Wydawcy, pochodzi z Mapy Turystycznej 

„Nadbużański Park Krajobrazowy” wydanie II  poprawione, wydanej przez  Pracownię map i wydawnictw 

turystycznych „MH”  HABA Mirosław , tel. 601-072-894,  e-mail:mh_mapy@wp.pl 
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Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości Ostrówek, miejscowości 

położonej przy trasie nr 50 pomiędzy  Łochowem a Zieleńcem. Samochód możemy 

zaparkować w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, ja zaparkowałem na pobliskiej stacji 

tankowania gazu, zlokalizowanej kilkaset metrów po prawej stronie po wjeździe do 

Ostrówka. Pierwszym celem, który sobie wyznaczyłem było przedostanie się w okolice 

rezerwatu „Wilcze Błota”.  Jak widać na mapie, w/w rezerwat położony jest w pobliżu stacji 

kolejowej Ostrówek Węgrowski. Aby dostać się na tą stację, należy wrócić w kierunku 

Łochowa, pokonując dystans około 1 km. Trasę tą możemy pokonać rowerem, jadąc po 

chodniku po prawej stronie, przy głównej drodze. Stację zauważymy bez najmniejszego 

problemu, gdyż znajduje się on tuż przy głównej drodze  (patrz zdjęcie nr 1). 

Zdj ęcie nr 1  - Stacja kolejowa Ostrówek Węgrowski. 

Niestety, wbrew moim oczekiwaniom, nie udało znaleźć mi się drogi prowadzącej 

bezpośrednio od stacji do rezerwatu „Wilcze Błota”, pomimo, że rezerwat ten na pewnym 

odcinku przylega do torów kolejowych. Chcąc kontynuować wycieczkę musimy 

przeprowadzić rower na drugą stronę torów i podążyć prowadzącą przy samych torach, 

ścieżką w kierunku miejscowości Zieleniec.  Po lewej stronie ścieżki mijamy typowe dla 

terenów wilgotnych, zadrzewienia tj. olsze, topole, klony itd. Po pewnym czasie mijamy 

bagnisty krajobraz i wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń, w oddali widać pobliskie 



 3

zabudowania, położone z lewej strony ścieżki, na wysokości mniej więcej Ostrówka. Przy 

okazji wąska ścieżka zamieniła się w szeroką drogę piaskową, utwardzoną, przez co wygodną 

do jazdy rowerem  (patrz zdjęcie nr 2). 

Zdj ęcie nr 2  - Otoczona roślinnością droga polna, wygodna dla rowerzystów. 

 

Po około 1500 metrów dojeżdżamy do drogi asfaltowej, prowadzącej z Ogrodników do 

Łosiewic. Naszym następnym etapem będzie miejscowość Łosiewice, tak więc dojechawszy 

do powyższej drogi, skręcamy w lewą stronę. Po prawej stronie możemy zauważyć młode 

brzózki. Zresztą tak jak i wcześniej możemy zauważyć po obu stronach drogi teren 

zabagniony i bardzo wilgotny. Miejscami nawet widać zalegającą wodę. Po lewej stronie 

mijamy budynki leśniczówki Wielgie. Lasy liściaste ustąpiły miejsca drzewom sosnowym, 

przemieszanym z zadrzewieniem dębowym. Jadąc widzimy, że  mijany las  robi się coraz 

ciekawszy, pojawiają się także świerki.  Warto zaznaczyć, iż droga, którą jedziemy jest 

bardzo wygodna dla rowerów, bez żadnych dziur i wybojów. Niedługo potem dojedziemy do 

miejscowości Łosiewice, która na pewno zwróci naszą uwagę tym, że jest bardzo rozciągnięta 

i długa. Ponadto też możemy zauważyć, że domy mieszkalne położone są w bezpośrednim 

sąsiedztwie z lasem sosnowym. Można nawet powiedzieć, że  budynki są przemieszane z 

sosnami. Niewątpliwie dodaje to uroku tej miejscowości. Po długiej jeździe mijamy wreszcie 
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tablicę informującą o tym, że Łosiewice zostają za nami, droga asfaltowa biegnie dalej, wijąc 

się w różne strony. Po pewnym czasie, niezbyt długim dojedziemy do skrzyżowania dróg 

asfaltowych. Po drugiej stronie widać cmentarza, my podążamy dalej prosto w kierunku 

miejscowości Jerzyska, przecinając drogę prowadzącą do Brzuzy. Krajobraz się nie zmienił, 

w dalszym ciągu dominują sosny i czasami również możemy zobaczyć młode dęby.  Po 

wjeździe do Jerzysk, widzimy po lewej stronie miejscowy kościół pw. Św.  Stanisława Kostki 

(patrz zdjęcie nr 3). 

Zdj ęcie nr 3  - Tylna część kościoła pw. Św. Stanisława Kostki  w Jerzyskach. 

Ciekawostką jest fakt, że miejscowość Jerzyska, w której się znajdujemy początkowo 

określana była nazwą  Budy Jerzyskie. Na początku XIX wieku nazwę skrócono do Jerzysk. 

Sama miejscowość powstała w połowie XVIII wieku, kiedy to zaczęli pojawiać się pierwsi 

osadnicy w Puszczy Kamienieckiej. Tuż przy kościele, zauważymy tablicę, informującą, iż w 

odległości 1100 metrów, znajduje się początek 3 kilometrowej ścieżki dydaktycznej 

Jerzyska, w niektórych źródłach określana jako ścieżka przyrodnicza Jerzyska (patrz zdjęcie 

nr 4). Dalej podążamy zgodnie z kierunkiem wskazanym na tablicy (skręcamy w prawą 

stronę). Jak widać na załączonej na pierwszej stronie mapie, wygląda to trochę inaczej. Sądzę, 

iż mapa trochę przekłamuje. Tuż po skręcie, mijamy mały mostek i jedziemy dalej drogą 

asfaltową, niezbyt szeroką ale w miarę wygodną do jazdy.  
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W pewnym momencie dojedziemy do 

dużego drogowskazu z napisem Letnisko 

Jerzyska. Ktoś zrobił dowcip i przeprawił 

drugą literkę w słowie letnisko z e na o. I 

naprawdę wygląda to jak napis Lotnisko 

Jerzysko. Mijamy po prawej stronie dużą 

altanę turystyczną, gdzie można jak sądzę, 

rozpalić ognisko (patrz zdjęcie nr 5).  Co 

ciekawe z drugiej strony drogi, w 

niewielkiej odległości od pobliskiej leśniczówki,  znajduje się inna altana, sądząc po 

wyglądzie, raczej nowsza (patrz zdjęcie nr 6).  Jako, że druga altana wydała mi się 

przyjemniejsza, tam zrobiłem sobie krótki postój.  

  

Zdj ęcie nr 5  - Altana nr 1 z miejscem na ognisko. Zdj ęcie nr 6 – Altana nr 2, prawdopodobnie nowsza 

 

Po minięciu pierwszej altany, nasza droga asfaltowa zamieni się w drogę piaszczysta, 

jednakże utwardzoną. Jako, że za chwilę wjedziemy na ścieżkę dydaktyczną Jerzyska, poniżej 

krótki opis tej atrakcji turystycznej. 

 Ścieżka dydaktyczna Jerzyska – ścieżka rozpoczynająca się w miejscowości Jerzyska i poprowadzona 

wzdłuż kanału wodnego, zwanego Kanałem Łojewskim. Ma długość około 3 km, na jej trasie możemy 

zobaczyć kilka tablic tematycznych, informujących o ciekawostkach świata przyrody m.in. o życiu 

bobrów, etapach rozwoju drzewostanu itd. Ścieżka kończy się na drodze Brzuza-Nadkole. W pobliżu 

ścieżki znajduje się rezerwat przyrody Jegiel. Również  w  pobliżu ścieżki (na zachód od Jerzysk) 

można odnaleźć kilkuczęściowy pomnik upamiętniający stoczenie bitwy z niemiecką dywizją pancerną 

przez żołnierzy AK i Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”.  
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Chcąc dokładnie zwiedzić Ścieżkę Dydaktyczną Jerzyska, musimy bezpośrednio  za 

leśniczówką skręcić w prawą stronę w drogę, przegrodzoną szlabanem. W zamiarze twórców 

tej trasy, jest to trasa piesza. Na domiar wszystkiego, przy drodze brak wyraźnej informacji, 

że w tym miejscu rozpoczyna się Ścieżka.  Stąd przyznaję się, że pomimo zamiaru 

zwiedzenia całej trasy Ścieżki, nie skręciłem gdzie powinienem i pojechałem żółtym szlakiem 

rowerowym. Oczywiście w pewnym momencie trafiłem na trasę Ścieżki, ale w końcowej 

fazie. Wspominam o tym na wypadek, jakby  ktoś jednak miał ochotę zwiedzić w/w trasę.  W 

swoim opisie przedstawię rzeczywistą,  przebytą przeze mnie trasę. I cóż, ja skręciłem za 

leśniczówką w odległości ok. 100 m, dojechawszy wcześniej do żółtego szlaku rowerowego,. 

Droga początkowo wiedzie pod górę, dosyć stromą, tak że rower trzeba niestety 

podprowadzić. Może  i to męczy, ale zawsze stanowi jakieś urozmaicenie i atrakcję 

wycieczki. Po wejściu na szczyt wzgórza, możemy zauważyć betonowe pozostałości 

fundamentów wieży, zapewne służącej do obserwacji przeciwpożarowej lasu. Dalsza droga 

przebiega jakby ścieżką przebiegającą szczytem wzniesienia. Jesteśmy z pewnością w 

najwyższym miejscu, gdyż obserwując las po prawej stronie, widzimy pod nami wierzchołki 

sosen. Co jakiś czas na naszej drodze pojawiają się rozjazdy dróg leśnych, my trzymamy się 

żółtego szlaku rowerowego. Droga raczej przyjemna, nadająca się do jazdy rowerem, ale co 

jakiś czas napotykamy strome zjazdy z luźnym piaskiem, gdzie trzeba zachować ostrożność i 

zjeżdżać bez większego pośpiechu (patrz zdjęcie nr 7).   

Zdj ęcie nr 7  - Stromy zjazd, na którym trzeba bardzo uważać. 
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Jak do tej pory, mijamy głównie las sosnowy, ale coraz częściej możemy zauważyć 

zadrzewienia brzozowe. Droga jak do tej pory, zróżnicowana, raz pod górę, raz do dołu. Jadąc 

bez większego pośpiechu, dojeżdżamy do miejsca, gdzie nasz żółty szlak rowerowy łączy się 

z czerwonym szlakiem turystycznym. Po drodze mijamy niesamowite fragmenty lasu 

sosnowego, co ciekawe co jakiś czas możemy zauważyć rosnące  bez jakiegokolwiek 

porządku, małe dęby czerwone, zresztą pokryte częściowo, charakterystycznymi dla nich 

jesienią, dużymi czerwonymi liśćmi. Podziwiając ładne widoki, dojeżdżamy do rozjazdu 

dróg, gdzie droga rozchodzi się szeroko w prawą i lewą stronę. W prawo prowadzi dalej żółty 

szlak rowerowy.  Chcąc dojechać  ostatecznie do Ścieżki Jerzyska, musimy pojechać wąską 

ścieżkę, biegnącą prosto, kierując się dalej wzdłuż czerwonego szlaku rowerowego.  Ścieżka, 

którą jedziemy jest dosyć wąska (ok. 60-70 cm), ale utwardzona, przez nadaje się do jazdy 

rowerowej. Niedługo potem, dojedziemy do szerszej drogi leśnej, która stanowi właśnie 

Ścieżkę Dydaktyczną Jerzyska.  Krajobraz prawie się nie zmienił, droga po której jedziemy, 

rzeczywiście uległa poszerzeniu, po lewej stronie możemy zauważyć paśnik, co dziwne  już 

po części wypełniony sianem (patrz zdjęcie nr 8).   

Zdj ęcie nr 8  - Paśnik – leśny karmnik dla zwierząt. 
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Po drodze widzimy również jedną  z tablic dydaktycznych pt. Zwierzęta w moim lesie, co jest 

dowodem na to, że rzeczywiście poruszamy się trasą  Ścieżki „Jerzyska”. Warto wspomnieć, 

iż równocześnie podążamy także czerwonym szlakiem turystycznym, który będzie 

towarzyszył nam aż do miejscowości Wywłoka.  Dojechawszy do drogi asfaltowej Brzuza – 

Nowe Łazy, mijamy ją i podążamy dalej prosto w kierunku, wspomnianej wcześniej 

miejscowości Wywłoka.  Poruszamy się dalej szeroką drogą piaskową, oznaczoną w dalszym 

ciągu czerwonym szlakiem turystycznym. Mijane zadrzewienie niewiele się zmieniło, ciągle 

towarzyszą nam sosny, nieliczne dęby, trochę jałowca itd. Jadąc zaobserwowałem 

niecodzienny widok, otóż na jednej z sosen, zobaczyłem jak sójka, bardzo barwny ptak z 

rodziny krukowatych, udaje dzięcioła i na  wysokości około 80-100 cm od ziemi, uderza w 

pień mocno dziobem i  wydobywa z kory drzewa jakieś owady. Wyglądało to bardzo 

zabawnie i ciekawie. Swoją drogą w trakcie dzisiejszej wycieczki, zaobserwowałem wiele 

sójek w różnych miejscach. Ze względu na swoje niesłychane ubarwienie oraz zachowanie, 

doszedłem do wniosku, że umieszczę garść informacji, o tym gatunku.  

Sójka zwyczajna (żołędziówka)  – 

gatunek rozpowszechniony w całym kraju, 

głównie na niżu. Polska populacja sójki 

głównie osiadła, czasami spotyka się sójki 

wędrujące. Jak wyczytałem w internecie, 

niegdyś spotykało się stada złożone nawet 

z 1000 osobników. Jest najbarwniejszym 

ptakiem z rodziny  krukowatych Europy 

(patrz zdjęcie nr 9).  Ptak niewątpliwie 

również znany ze swojego zachowania, a  

Zdj ęcie nr 9  - Sójka ze swoją zdobyczą.  

zdjęcie autorstwa Jerzego Strzeleckiego – licencja Creative Commons 

 

w szczególności głośnego i ostrego skrzeku. Jest bardzo hałaśliwa, w zaniepokojeniu reaguje na każdy 

podejrzany ruch. Jako ciekawostkę można napisać, iż potrafi naśladować głosy (głównie ptaków)  z 

którymi się zetknęła. Dzięki temu zaczynają wyrastać z nich maleńkie drzewka. Gdy zobaczymy np. 

dąb rosnący w otoczeniu innych drzew, może to oznaczać, iż jest to zasługą  sójki. Co warto dodać, iż 

w okresie lęgowym jest bardzo słabo widoczna, gdyż wtedy jest skryta, chyba, że podejdzie się za 

blisko gniazda, wtedy potrafi wylecieć z gniazda i ostrzec drapieżnika ostrym skrzeczeniem. Poza 

okresem lęgowym, można ją obserwować w różnych środowiskach, nawet na otwartej przestrzeni, 

gdzie może się zapuścić w poszukiwaniu pokarmu. Jednak najbardziej aktywna jest w okresie 

jesiennym, kiedy to gromadzi zapasy na zimę.     
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Przez cały czas jedziemy podążamy szlakiem turystycznym czerwonym,  droga jest bardzo 

przyjemna do jazdy. Dojeżdżamy do pierwszych zabudowań miejscowości Wywłoka, są to 

najczęściej zabudowania letniskowe, trzeba uważać, żeby trzymać się czerwonego szlaku 

turystycznego.  Po lewej stronie mijamy  małą leśną kapliczkę. Nasza dalsza trasa przebiega 

drogą, przy której znajdują się domki letniskowe. Dosyć szybko zostawiamy zabudowania za 

sobą. W pewnym  momencie zauważymy pojawiające się coraz częściej wysokie świerki, to 

oznacza, że zbliżamy się do kolejnej atrakcji na naszej drodze. Czyli do rezerwatu  Jegiel, 

znanego z bardzo rzadkiego w tej części kraju, środowiska świerku, rosnącego na podłożu 

torfowym (patrz zdjęcie nr 10).   

Zdj ęcie nr 10  - Niewątpliwa atrakcja przyrodnicza -  las świerkowy na podłożu torfowym. 

 

Rezerwat Jegiel  – rezerwat przyrody, utworzony na terenie gminy Łochów, na południe od 

miejscowości Szumin. Obejmuje obszar o powierzchni ponad 18 hektarów, rezerwat znajduje  się na 

terenie dawnego koryta rzeki, która przed wiekami zmieniła 

bieg. Niewątpliwą ciekawostką rezerwatu jest, wspomniane 

wcześniej przeze mnie, środowisko świerku rosnącego na 

podłożu torfowym.  Średni wiek drzew to około 120 lat, ale trzy 

świerki uznane są za pomniki przyrody, liczą sobie około 200 
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lat. W rezerwacie można też zobaczyć wykroty (przewrócone w sposób naturalny drzewa), które 

upodabniają rezerwat do dawnej puszczy.  Jeśli chodzi o inne gatunki drzew, rosnące w rezerwacie, to 

w północnej jego części, można zaobserwować 120 letnie olsze, wymieszane ze świerkami oraz 

brzozami brodawkowymi i sosnami.    

Jedziemy dalej, trzymając się południowej ściany rezerwatu,  przy której można podziwiać 

wysokie świerki. Jak wspomniałem wcześniej w krótkim opisie rezerwatu Jegiel, charakter 

lasu bardzo przypomina dawną puszczę. Przypuszczam, że właśnie tak wyglądała. Pełna 

zwalonych drzew, których nikt nie usuwa, gęstego poszycia w dolnej części  no i oczywiście 

dorodnych i wysokich drzew.  W pewnym momencie dojedziemy do miejsca gdzie nasza 

szeroka droga leśna, zamieni się w  wąską drogę leśną, oznaczoną jednocześnie  czerwonym i 

zielonym szlakiem turystycznym. Po drodze zauważam znaczną ilość wiewiórek, 

przebiegających z jednej na drugą stronę dróżki.  Droga przyjemna i łatwa do jazdy 

rowerowej. Po drodze mijamy tablicę z napisem rezerwat Jegiel, chwilę potem dojedziemy do 

rozjazdu dróg, na którym w  lewą stronę odbiega czerwony szlak turystyczny w kierunku 

widocznej w pobliżu drogi asfaltowej.  My podążamy prosto drogą leśną, trzymając się 

zielonego oznaczenia turystycznego. Po prawej stronie w dalszym ciągu mamy rezerwat 

Jegiel. Dojeżdżamy do szerokiej drogi piaskowej, utwardzonej, na  której możemy zauważyć 

oznaczenie szlaku rowerowego. Sądzę, iż droga ta powstała całkiem niedawno, prowadzi ona 

bezpośrednio do Szumina, kolejnej miejscowości obok miejscowości Wywłoka, którą 

upodobali sobie właściciele domków letniskowych. Jadąc i podziwiając mijaną roślinność, w 

pewnym momencie zauważyłem leżącego na drodze zaskrońca.  Gdy bliżej podszedłem, 

zaskroniec wpełznął w pobliskie zakrzaczenia (patrz zdjęcie nr 11).   

 

Zdj ęcie nr 11  - Zaskroniec zwyczajny w całej okazałości.
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Z doświadczenia wiem, że pomimo faktu, że zaskroniec zwyczajny jest dosyć 

rozpowszechniony, nie spotyka się go zbyt często. Dlatego też, sądzę, że warto umieścić 

krótki opis tego gatunku.  

Zaskroniec zwyczajny – mały niejadowity wąż, występujący w całej Europie (oprócz Szkocji i 

Irlandii). Polska nazwa gatunku pochodzi od charakterystycznych żółtych plam, znajdujących się „za 

skroniami”  (patrz zdjęcie nr 12).  Ubarwienie 

raczej szare, niektóre osobniki dość mocno 

kropkowane. Co ciekawe samce są mniejsze, 

rzadko przekraczają 70 cm, natomiast samice są 

większe i osiągają długość od 100 do 120 cm. Jest 

najczęściej spotykanym gatunkiem węża w Polsce, 

podobnie  jak inne gatunki naszych gadów, 

podlega całkowitej ochronie.  

 Zdj ęcie nr 12  - Nazwa zaskrońca pochodzi od żółtych plam „za skroniami” 

zdjęcie autorstwa Dariusa Baužysa – licencja Creative Commons 

 

Najczęściej możemy go spotkać nad brzegami różnych zbiorników wodnych, preferuje brzegi 

mokradeł, starorzeczy. Można też go zobaczyć w pewnym oddaleniu od zbiornika wodnego tj. w parku, 

ogrodzie. Warto dodać, że na lądzie jest szybki i zwinny, również doskonale pływa i nurkuje. W 

przypadku zagrożenia ucieka, stara się ukryć w gęstych zaroślach. Gdy ucieczka jest niemożliwa, 

próbuje odstraszyć przeciwnika, sycząc i podnosząc przednią część ciała. Gdy to nie skutkuje wyrzuca 

cuchnącą wydzielinę z gruczołów odbytowych. W ostateczności udaje martwego, przewracając się na 

grzbiet. Rozmnażanie zaskrońców, podobnie jak innych gadów polega na składaniu jaj. Ich liczba 

może sięgnąć nawet 50 sztuk, średnio do 20 szt. Jak wyczytałem w internecie, może się zdarzyć, że w 

jednym miejscu jaja może złożyć nawet kilkanaście samic, w efekcie czego w jednym miejscu może 

znajdować się kilkaset, a podobno spotykano  nawet kilka tysięcy jaj. Jeśli chodzi o pokarm, zaskrońce 

żywią się głównie żabami i ich kijankami, traszkami a także ropuchami, jaszczurkami, rybami. Co 

ciekawe, większość ofiar połykanych jest żywcem.  

 

Droga bardzo przyjemna, szeroka, twarda. Po prawej stronie ciągle możemy zobaczyć duże 

świerki, dęby i brzozy, po lewej stronie głównie zadrzewienia sosnowe, trochę dębiny. Jak 

widać w oddali, zbliżamy się do miejscowości Szumin, Dojechawszy do białej kapliczki, 

skręcamy w lewą stronę. W pobliżu też możemy zauważyć małą drewnianą kapliczkę i 

znajdującymi się przy niej ławeczkami (patrz zdjęcie nr 13).   
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Zdj ęcie nr 13  - Mała leśna kapliczka, wykorzystywana prawdopodobnie w sezonie letnim. 

Dalsza droga przebiega w dalszym ciągu szeroką drogą piaszczystą, jednakże już nie 

tak wygodną jak ta, którą dojechaliśmy do Szumina. Przez cały czas towarzyszą nam z prawej 

strony, domki letniskowe. Ponownie dojechaliśmy do czerwonego szlaku turystycznego, co 

oznacza, że jedziemy zgodnie z wcześniej wytyczonym planem.  W pewnym momencie 

dojedziemy do miejsca powiedzmy rekreacyjno-edukacyjnego, gdzie na wytyczonym terenie 

znajduje miejsce na ognisko oraz kilka tablic edukacyjnych. Co mnie zaskoczyło, również w 

tym miejscu znalazły się jeszcze miejscami tlące się belki i deski drewniane. Początkowo 

myślałem, że to może spłonęła np. altana turystyczna, która może znajdowała się w tym 

miejscu, ale jak wyczytałem w internecie, kilka dni wcześniej miał miejsce pożar w  

Szuminie, kiedy to spłonął jeden z domów mieszkalnych. Myślę, że w to miejsce 

przywieziono resztki spalonego budynku   (patrz zdjęcie nr 14).   
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Zdj ęcie nr 14  - Pozostałości po pożarze jednego z budynków w Szuminie.  

 

W głębi placu znajduje się wąskie drewniane przejście, tędy właśnie podąża dalej szlak 

czerwony. Chcąc dostać się na brzeg rzeki Bug, musimy tą drogą przejechać. W międzyczasie 

droga zamienia się w wąską dróżkę leśną, ale dosyć wyraźną i utwardzoną, także jazda 

rowerem nie stanowi problemu. Zauważamy po drodze oznaczenie szlaku czerwonego, 

dróżka odbija w lewą stronę, by potem kilka razy zawijając, doprowadzić nas bezpośrednio na 

brzeg rzeki (patrz zdjęcie nr 15).   Sądzę, iż widok spodoba się każdemu, kto trafi w to 

miejsce. Osobiście odwiedzałem to miejsce kilka razy i za każdym razem odkrywam je na 

nowo. Nawet teraz nie mogłem sobie odmówić, żeby nie przysiąść na chwilę (przy okazji coś 

przekąsić) i popodziwiać niecodzienny widok nadbużańskiego brzegu.  

Dalsza droga zakłada powrót do polany z tablicami edukacyjnymi i wyjazd na drogę przed 

polanę. Następnie skręcamy w prawą stronę, by za chwilę skręcić w lewą, szeroką drogę 

piaszczystą, oznaczoną szlakiem niebieskim. Droga bardzo przyjemna, po drodze mijamy 

charakterystyczną roślinność dla tego terenu, obejmującą głównie lasy sosnowe, ale gdzie nie 

gdzie możemy zauważyć także trochę brzozy, dębu itd.  
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Zdj ęcie nr 15 – Przepiękny widok nadbużańskiego brzegu. 

 

Po dojeździe do drogi asfaltowej, skręcamy w lewą stronę, w pobliżu rozjazdu zauważamy 

mostek, pod którym płynie mała rzeczka Wil żanka. Jadąc, z pewnością zauważymy ten sam 

typ roślinności co wcześniej, może występuje większa różnorodność  pod względem wieku 

drzew. Obok wysokich sosen, możemy zauważyć także młodniki sosnowe. W pewnym 

momencie po prawej stronie drogi zauważymy użytek ekologiczny, oznaczony specjalną 

tablicą, jest to obszar zabagniony o charakterze torfowym.   

Minąwszy torfowisko w oddali zauważymy drogowskaz wskazujący na miejscowość Szumin 

– 1 km. Około 300 metrów przed tym znakiem, skręcamy  w prawą stronę w szeroką drogę 

leśną  (w tą drogę, która w prostej linii prowadzi w kierunku Jerzysk). Jazda tą drogą należy 

do bardzo przyjemnych, pomimo, że znajduje się na niej sporo porozrzucanych gałęzi. W 

pewnym momencie dojeżdżamy do skrzyżowania dróg leśnych, my trzymamy się linii 

prostej, mijamy tabliczkę z napisem Dojazd Pożarowy nr 29 i jedziemy dalej prosto. Mijany 

las brzozowy zmienił się w typowy las sosnowy z niskim poszyciem. Co jakiś czas mijamy 

przecinające nas drogi leśne, my staramy trzymać się prostego kierunku.  



 15

Dojeżdżamy  do kolejnego znacznego rozjazdu dróg leśnych, my skręcamy w pierwszą drogę 

w prawą stronę. W tym miejscu trzeba zachować ostrożność, gdyż tuż po skręcie w prawą 

stronę, nasza droga ponownie się rozejdzie na dwie strony i w tym miejscu skręcamy już w 

lewą drogę. Wybrana przez nas trasa wiedzie drogą piaskową, miejscami zapiaszczoną, 

nierówną z wystającymi w niektórych miejscach korzeniami,  jednakże w miarę zdatną do 

jazdy rowerem (patrz zdjęcie nr 16).    

 

Zdj ęcie nr 16 – Droga miejscami mocno zapiaszczona. 

Las sosnowy ustępuje miejsca przecinkom, na pierwszy rzut oka widać, iż w lesie 

prowadzona jest sensowna gospodarka leśna, gdyż na miejscach wyrębu, widać młode 

nasadzone drzewka. Podobnie jak wcześniej, trzymamy się prostej drogi, nie zwracając uwagi 

na przecinające naszą trasę, mniejsze drogi leśne. Dzięki tej wycieczce mamy okazję 

pojeździć po naprawdę rozległym kompleksie leśnym, z tak znaczną ilością dróg leśnych w 

dużej mierze podobnych do siebie, że w pewnym momencie odniosłem wrażenie, że zrobiłem 

duże koło i wróciłem do miejsca, w którym już wcześniej dzisiaj byłem.   Ale to było tylko 

złudzenie. Kontynuując naszą drogę, zauważymy, że teren wokół staje się coraz bardziej 

wilgotny, pojawia się więcej brzóz, olszy.  
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Po pewnym czasie dojechaliśmy do szerszej drogi leśnej, utwardzonej, gdzie w pobliżu 

rozjazdu zauważymy duży krzyż i kilka zabudowań. To miejscowość Kaczeniec. Przy krzyżu 

skręcamy w lewą stronę, gdzie krótki czas potem dojedziemy do otwartego terenu, ze 

znajdującymi się łąkami i terenami rolniczymi. Mijamy miejscowość Brzeźniak, krótki czas 

potem dojedziemy do dużej miejscowości Gwizdały. Miejscowości znanej z znajdującego się 

w niej Szkolne Muzeum Gwizdka, gdzie jak można wyczytać na stronie internetowej, 

znajduje się kolekcja kilku tysięcy gwizdków (patrz zdjęcie nr 17).  Dla zainteresowanych, 

ewentualnie dla chętnych do zwiedzenia tej z pewnością ciekawej, lokalnej atrakcji, podaję 

poniżej link do muzeum:   http://muzeum-gwizdka.pl/ . 

Zdj ęcie nr 17 – Symbol miejscowości Gwizdały. 

Dalsza droga to właściwie dojazd do samochodu pozostawionego w miejscowości Ostrówek,  

czyli z miejscowości Gwizdały  udajemy się do Łochowa trasą nr 62, by potem na rondzie w 

Łochowie dojechać trasą nr 50 do miejscowości Ostrówek. Prawdę powiedziawszy, trasa 

miała przebiegać inaczej, zamierzałem dojechać do miejscowości Jerzyska, ale niestety 

wyjechałem w miejscowości Kaczeniec i z powodu braku czasu, nie mogłem już zawrócić.  

 Trasy powrotnej nie będę opisywał dokładnie, gdyż tak jak wcześniej napisałem, prowadziła  

większymi drogami i stanowiła właściwie powrót do samochodu.  Mam nadzieję, że 

dzisiejsza wycieczka podobała się i do zobaczenia na trasie. 
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnego Zwiedzania… 
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