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Wycieczka nr 30 

ZATORY – NOWE BORSUKI  - GRABÓWIEC – 

PUŁTUSK - POPŁAWY – NOWE BORSUKI - ZATORY 

Dystans:  ok. 36  km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 9 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

„Nadbużański Park Krajobrazowy – Narwiańska Enklawa” (wydanie I – 2012), wydanej 

przez  Pracownię map i wydawnictw turystycznych „MH”  HABA Mirosław, 

 tel. 601-072-894, e-mail: mh_mapy@wp.pl  
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Witam na kolejnej wycieczce rowerowej. Tym razem udamy się w okolice wschodniej części 

Pułtuska, na teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. 

Trochę to dziwne, gdyż teren ten obejmuje nadrzeczne tereny rzeki Narew. Stąd tez inne 

funkcjonujące określenie: Narwiańska Enklawa Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.  No 

dobrze, ale czas zacząć naszą wycieczkę. Tym razem zaczynamy ją w miejscowości znanej 

nam już z wcześniejszych wycieczek tj. miejscowości gminnej Zatory. Samochód możemy 

zostawić na stacji benzynowej, znajdującej tuż na drodze wylotowej do Pułtuska. Aby  

dojechać do w/w stacji, trzeba skręcić za kościołem w lewą stronę, w kierunku Pułtuska. 

Stacja znajduje się w niedalekiej odległości od skrętu, po prawej stronie drogi. Radziłbym 

zapytać wcześniej o zgodę pracownika stacji (w moim przypadku była to miła pani, którą 

przy okazji serdecznie pozdrawiam). 

Pozostawiwszy samochód, podążamy dalej drogą asfaltową, mijamy po lewej stronie małe 

bloki mieszkalne. Chwilę potem wjeżdżamy w teren leśny, początkowo o charakterze 

liściastym. Droga, którą się poruszamy jest drogą asfaltową, przyjemną do jazdy rowerem, 

raczej pozbawioną dziur i nierówności (patrz zdjęcie nr 1).  

Zdj ęcie nr 1 – Droga wyjazdowa z Zator w kierunku Pułtuska.  
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Mijamy tablicę informującą nas o końcu miejscowości Zatory. Po lewej stronie miniemy 

również drogę asfaltową, odchodzącą w kierunku wsi Burlaki , które oddalone są o około 2,5 

kilometra.  Las, przez który teraz podążamy, składa się głównie z sosen i dębów. Występuje 

też bogaty podszyt, głównie złożony z młodej dębiny. Plan wycieczki zakłada przejazd do 

miejscowości Grabówiec, więc jak widać na załączonej mapie, przez dłuższy czas będziemy 

poruszać się tą prostą drogą z Zatorów, w głównej mierze przez las i częściowo przez  łąki i 

pola. Jadąc zauważymy z pewnością, że w niektórych miejscach nawierzchnia asfaltowa jest 

popękana, wytworzyły się różnego rodzaju dziury. Dlatego trzeba zachować ostrożność i 

rozwagę, jadąc  tą drogą. Nie jest ona szczególnie niebezpieczna, ale na pewno trzeba 

uważać. W pewnym momencie miniemy mały mostek, z pomalowanymi na biało-niebiesko 

barierkami. Pod spodem płynie niewielka rzeczka Prut. W pobliżu mostku zobaczymy, że las 

się przerzedził i to po obu stronach drogi. Jednakże jest to tylko chwilowe, gdyż chwilę potem 

wjedziemy do ponownie do lasu. Przez pewien czas będziemy przejeżdżać odcinkiem lasu 

sosnowego z bardzo ubogim podszytem, co powoduje, że las ten  jest  jasny i prześwietlony. 

Przez cały czas poruszając się lasem, zauważymy, że zmienia on często swój charakter. Raz 

jest bardziej odkryty i jasny, raz bardziej zarośnięty i ciemny. Zmieniają się też gatunki 

mijanych drzew, oczywiście najbardziej popularnym gatunkiem jest sosna,  ale często można 

też zobaczyć dęby, brzozy, świerki  itd. 

Warto wspomnieć, że przez cały czas ruch 

samochodów jest znikomy, być może  to ze 

względu na dzień i porę. Otóż  wycieczkę 

odbywam w niedzielę rano. Przemierzając 

leśny odcinek drogi, w pewnym momencie 

zauważymy w oddali pierwsze budynki 

mieszkalne, to miejscowość Borsuki. 

Rozciągnięta przy drodze  miejscowość, 

niczym szczególnym nie wyróżniająca się. 

Przejeżdżają przez nią, zauważymy dwa 

puste o tej porze roku, gniazda bocianie.   

Jadąc, miniemy również po prawej stronie 

małą kapliczkę – krzyż, wzniesiony na 

pomalowanym na żółto, cokole (patrz 

zdjęcie nr 2). 

Zdj ęcie nr 2 – Kapliczka przydrożna – krzyż w miejscowości 

Borsuki. 
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Kapliczka ta pochodzi z 1954 r. Powoli  opuszczamy  Borsuki, mijamy jeszcze jedną 

kapliczkę po lewej stronie drogi  z Matką Bożą. Opuściwszy miejscowość ponownie 

zagłębiamy się w las sosnowy. Warto dodać, iż  przejeżdżając tą trasą w godzinach 

porannych, z pewnością zauważymy małe poruszenie wśród zwierząt, głównie ptaków. 

Fruwają od drzewa do  drzewa, od czasu do czasu coś tam zaświergocą.  Oczywiście później 

w ciągu dnia, zjawisko to ustaje, las cichnie i uspokaja się.   W pewnym momencie miniemy 

małe skrzyżowanie dróg, na którym w dalszym ciągu poruszamy się prosto. Chwilę potem 

dojedziemy do miejsca, gdzie zobaczymy tablicę z napisem Obszar Natura 2000 – Puszcza 

Biała. Jadąc jeszcze mały kawałek drogi, wyjedziemy  z lasu i wjedziemy do kolejnej na 

naszej drodze miejscowości tj. Grabówiec. Początkowo przywitają nas łąki i pola uprawne, 

szczególnie po lewej stronie, po prawej stronie zaś zobaczymy więcej krzaków i małych 

zadrzewień. Chwilę potem zobaczymy budynki mieszkalne. Jedną z atrakcji tej miejscowości 

jest kapliczka Św. Jana Nepomucena (patrz zdjęcie nr 3). 

Zdj ęcie nr 3 – Kapliczka Św. Jana Nepomucena w Grabówcu. 

 

Przyglądając się jej, uświadomiłem sobie, że już kilka kapliczek poświęconych temu 

świętemu, widziałem  wcześniej. Postanowiłem po powrocie z wycieczki, poszukać nieco 
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informacji na temat Św. Nepomucena.  Garść ciekawostek umieściłem poniżej, mam nadzieję, 

że okażą się przydatne.   

Święty Jan Nepomucen – jedną ze stron internetowych, poświęconą temu  świętemu, jest 

witryna p. Marka Lejbrandta (link jak zwykle na końcu Opisu), gdzie dowiadujemy się, że 

Święty Jan Nepomucen jest patronem dobrej spowiedzi, spowiedników. Jest także patronem, 

chroniącym przez powodziami, również chroniącym pola i łąki przed powodzią i suszą. 

Dlatego często można spotkać figury Św. Nepomucena przy mostach, rzekach a także w 

okolicy skrzyżowań  dróg i przy kościołach.  

Jak czytamy na stronie Wikipedii, święty urodził się ok. 1350 roku, zmarł natomiast w 1393 r. 

śmiercią tragiczną, będąc zrzucony na rozkaz ówczesnego króla Czech, z mostu Karola do 

rzeki Wełtawy. Krążą różne legendy, opisujące okoliczności śmierci  Jana Nepomucena. 

Jedna z nich mówi, że poniósł męczeńską śmierć, gdyż wspólnie z innymi duchownymi, 

otwarcie krytykował rozwiązły tryb życia króla Czech, Wacława IV. Duchowni zostali 

zwabieni podstępem na dwór, gdzie zostali uwięzieni przez króla. Część księży wypuszczono, 

część uciekła, pozostał sam Nepomucen. Według tej legendy był torturowany, a potem z 

przyczepionymi do  szyi kamieniami, zrzucony do rzeki.  Kanonizacja Św. Jana Nepomucena 

trwała około 8 lat i w 1729 r. Nepomucen został wpisany w poczet świętych. Warto dodać, iż 

Polska obfituje w przydrożne kapliczki, krucyfiksy, święte figury, poświęcone temu świętemu 

(źródła tekstu na końcu Opisu). 

  

Tuż za kapliczką Nepomucena, widzimy drogę odchodzącą w prawą stronę, przy której 

również możemy zobaczyć małą kapliczkę w formie metalowego krzyża. My w dalszym 

ciągu podążamy główną  drogą, by chwilę potem dojechać do drogi, odchodzącej w lewą 

stronę (przed wysokim niebieskim krzyżem). W tym miejscu skręcamy w tą drogę i następnie 

znacznie mniejszą  i węższą drogą, również asfaltową jedziemy dalej. Jadąc zauważymy, że 

mijane zabudowania mają charakter  głównie rolniczy, głównie  po prawej stronie drogi. Po 

lewej natomiast zobaczymy otwarty teren łąkowy. Wspomniane powyżej budynki są nieco 

zaniedbane, widać, że dawno nie remontowane. Miniemy kolejną kapliczkę z cegieł, 

pomalowaną na szaro. W pewnym momencie przejedziemy obok grupki kolorowych uli, 

rzucających się w oczy z daleka (patrz zdjęcie nr 4). W dalszym ciągu jedziemy drogą 

asfaltową, wąską, która już zaczyna zmieniać się w drogę polną.  Droga raczej przejezdna, w 

niektórych miejscach połacie luźnego piasku, ale raczej niewielkie, przez co jazda rowerowa 

jest w miarę wygodna i przyjemna. Mijamy różnego rodzaju zarośla i zadrzewienia, w oddali 
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widać las, do którego zmierzamy. W pewnym momencie pojawia się oznaczenie rowerowego 

szlaku czerwonego, w który teraz skręcamy w prawą stronę. 

Zdj ęcie nr 4 – Urokliwe  ule  w okolicy Grabówca. 

 

Droga biegnie po łuku w prawą stronę pod kątem prostym. Po przejechaniu niezbyt długiego 

odcinka, wjeżdżamy w las. Las początkowo mocno zakrzaczony, głównie sosnowy, 

przemieszany ze znaczną ilością krzewów. Mijamy jeszcze po lewej stronie dwa 

gospodarstwa i zmierzamy dalej lasem.   Pokonujemy niezbyt długi dystans i dojedziemy do 

rozjazdu, na którym nasza droga biegnie dalej w prawą stronę, natomiast w lewą stronę 

również odchodzi droga piaskowa, lecz jest znacznie węższa. Przez cały czas dominują 

drzewa sosnowe, miejscami są one całkiem wysokie i wyglądem przypominają maszty. Jadąc, 

miniemy po lewej stronie drogi charakterystyczną budkę lęgową, zawieszoną na sośnie, kilka 

metrów nad ziemią (patrz zdjęcie nr 5).  Jak wyczytałem w internecie, jest to budka 

półotwarta i przeznaczona może być między innymi dla: kopciuszka, pliszki siwej, kosa itd.  
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Zdj ęcie nr 5 – Budka lęgowa  półotwarta. 

W niektórych miejscach droga wznosi się lekko, co w połączeniu z luźnym piaskiem 

powoduje, że jazda rowerowa może być nieco utrudniona. Oprócz wznoszenia, droga również 

się wije raz w prawą stronę raz w lewą. W międzyczasie dojedziemy do kolejnej drogi, 

znacznie szerszej, na której skręcimy w lewą stronę. Początkowo droga okaże  się niezbyt 

przyjemna dla rowerzystów, bardzo zapiaszczona, przez co rower trzeba poprowadzić. 

Odcinek ten nie trwa długo, gdyż wyjedziemy na w miarę utwardzoną drogę, przy której po 

prawej stronie znajduje się pole uprawne, po lewej   w dalszym ciągu  ciągnie się las 

sosnowy, przemieszany z brzozami. Pole uprawne, które nam towarzyszy po prawej stronie, 

ciągnie się przy naszej drodze na odległość około 100-200 metrów, by potem znowu ustąpić 

miejsca lasowi. W miejscu tym dojedziemy do kolejnego rozjazdu dróg, na którym jedna z 

nich idzie w prawą stronę skrajem lasu, druga natomiast  prosto. My oczywiście kierujemy się 

drogą, która wiedzie prosto. Od tego momentu droga staje się szersza, utwardzona, 

prawdopodobnie z przeznaczeniem na  przejazd samochodów. Jest to o tyle zrozumiałe, gdyż 

droga ta prowadzi do znajdującego się w pobliżu zajazdu   „Dworu  Nad Narwią”. Po prawej 

stronie towarzyszy nam teren wzniesiony,  porośnięty sosnami, po lewej natomiast stronie 

teren bardziej wilgotny, z rosnącymi topolami białymi, kaliną i  innymi krzewami. 

Dojeżdżamy do miejsca, gdzie zlokalizowany jest ośrodek „Dwór nad Narwią”, droga odbija 
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w prawą stronę. W miejscu tym zaczyna się także uroczy zbiornik wodny, o podłużnym 

kształcie, wzdłuż którego pojedziemy przez krótki czas (patrz zdjęcie nr 6).   

Zdj ęcie nr 6 – Uroczy zbiornik wodny w pobliżu Narwi. 

Jadąc wzdłuż zbiornika, zresztą na którym być może spotkamy młode łabędzie, dojedziemy 

do bramy wjazdowej do ośrodka. Chwilę potem dojedziemy do rzeki Narew, nie mniej 

urokliwej niż rzeka Bug. Piękny widok roztoczy się przed nami, szczególnie spoglądając z 

wału przeciwpowodziowego, na który możemy wjechać. Rzeka znajduje w odległości około 

70 metrów od nas. W czasie mojej wycieczki, przy samym wale, znajdowały się dwie 

przyozdobione łódki, zapewne należące do pobliskiego zajazdu (patrz zdjęcie nr 7).  Po 

krótkiej przerwie przeznaczonej na podziwianie ładnego widoku, podążamy dalej wałem 

przeciwpowodziowym w prawą stronę w górę rzeki. Można wybrać wariant przejazdu 

piaszczystą drogą, która ciągnie się wzdłuż wału, po jego prawej stronie, ale wtedy widziany 

krajobraz będzie bardzo  ograniczony. Stąd zdecydowanie zalecam przejazd wałem, z którego 

możemy obserwować z pewnej wysokości, co dzieje się po jego obu stronach. Początkowo po 

prawej stronie drogi, o której wspomniałem wcześniej ciągnie się niższy  las sosnowy. Po 

prawej stronie miniemy również pompownie wody dla okolicznych miejscowości, stąd 

również bierze początek zbiornik wodny, wzdłuż którego jechaliśmy przez krótki czas.    
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Zdj ęcie nr 7 – Coraz rzadziej spotykane na naszych rzekach, tak przyozdobione łódki. 

 

Kiedy  spojrzymy na mapę, zobaczymy, że ten odcinek przejazdu po wale wzdłuż Narwi, 

będzie odbywał się aż do drogi nr 618, na której dopiero skręcimy w prawą stronę. Nie 

powiem, to mnie martwi, gdyż wręcz uwielbiam takie przejazdy na pewnej wysokości, 

szczególnie jak jest ładna pogoda. Oczywiście mijany krajobraz po prawej stronie coraz ulega 

zmianie, wcześniej towarzyszący nam las  ustąpił miejsca otwartym terenom, na którym 

możemy zobaczyć bardzo dużo śródpolnych zadrzewień.   Również roślinność pomiędzy 

rzeką a wałem także ulega zróżnicowaniu. Raz są to niższe rośliny, jak trzcinowiska, innym 

razem zobaczymy znacznie wyższe rośliny takie jak krzewy i drzewa   (patrz zdjęcie nr 8).   

Droga na wale jest drogą o charakterze polnym, miejscami porośnięta trawą, w innym miejscu 

bardziej piaskowa ale przejezdna i w miarę oczywiście wygodna dla rowerów. Co jakiś czas 

widzimy wszędobylskie olsze czarne, czemu specjalnie nie ma co się dziwić, gdyż jest to 

teren nadrzeczny. Jadąc, zauważymy, że w pewnym momencie szersza droga polna, ciągnąca 

się przy wale z prawej strony, odejdzie w bok, pozostawiając ledwie widoczną drogę tuż przy 

wale. Od tego miejsca, sama droga na wale jest szersza i przystosowana do przejazdu nawet 

samochodem, co zapewne wykorzystują wędkarze czy turyści. W czasie dzisiejszej wycieczki 

moją uwagę zwracają sójki, które przez cały czas dzisiaj mi towarzyszą w różnych miejscach.   
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Zdj ęcie nr 8 – Wał przeciwpowodziowy przy rzece Narew. 

Zdj ęcie nr 9 – Małe starorzecze nad rzeką Narwią. 

Bez wątpienia jest to dzisiaj najczęściej spotykany, przeze mnie  gatunek  ptaka.  Zbliżając się  
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mostu, mijamy po lewej stronie  wału, małe jeziorko lub starorzecze (patrz zdjęcie nr 9).    

Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak teraz wycieczka po wale ulega zakończeniu.  

Zbliżywszy się do mostu na drodze 618, odbijamy w drogę, odchodząca w prawą stronę. 

Początkowo jedziemy wzdłuż nasypu, odchodzącego poprzecznie od wału, którym wcześniej 

się poruszaliśmy. Teraz poruszamy się drogą utwardzoną, szeroką, wyjeżdżoną przez 

samochody. Po krótkiej chwili wjedziemy na duży nasyp, który zaprowadzi nas wprost do 

drogi nr 618. Po lewej stronie miniemy coś w rodzaju oczyszczalni ścieków czy 

przepompowni wody, po prawej stronie zaś mijamy tereny rolnicze, akurat ja spotkałem 

rosnącą kukurydzę, prawdopodobnie pastewną. Po dotarciu do drogi nr 618, zalecam 

zachowanie szczególnej ostrożności przy przechodzeniu na drugą stronę, gdyż jest to droga 

bardzo ruchliwa, pełna przejeżdżających ciężarówek. Zalecałbym przejście na druga stronę, 

gdyż po tamtej stronie znajduje się szeroki chodnik, którym będzie nam wygodnie przejechać 

wzdłuż tej ruchliwej i niebezpiecznej drogi. Przejeżdżając niezbyt długi odcinek, zauważymy, 

że zaczynają się powoli zabudowania, to peryferia wschodniej części Pułtuska.   Chwilę 

potem dojedziemy do skrzyżowania, na którym widoczne są następujące kierunkowskazy: 

Obryte 10 km,  Porządzie 21 km to droga odchodzące w lewą stronę i Zatory 12 km to 

droga kierująca się w  prawą stronę. Nasza dalsza trasa dzisiejszej wycieczki wiedzie drogą, 

odchodzącą w lewą stronę. Początkowo możemy jechać chodnikiem po prawej stronie drogi. 

Naszym kolejnym celem wycieczki jest Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna „Nasz Las”. 

Znajduje się on  w niedalekiej okolicy od Pułtuska. W drodze do Ścieżki, możemy na chwilę 

zboczyć w jedną z dróg, odchodzących w prawą stronę, żeby obejrzeć kościół pw. 

Miłosierdzia Bożego w Popławach (patrz zdjęcie nr 10). Po obejrzeniu kościoła wracamy do 

głównej ulicy i podążamy dalej.  

Mijamy po prawej stronie szpital, 

jeszcze przez pewien czas jedziemy 

drogą główną, aż dojedziemy do 

kolejnej drogi, odchodzącej w 

prawą stronę, oznaczoną 

czerwonym szlakiem rowerowym i 

tablicą z napisem Nadleśnictwo 

Pułtusk.  Oczywiście kierujemy się 

w tą drogę. Jest to ulica  

Zdj ęcie nr 10 – Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Popławach  

(peryferia Pułtuska). 
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Bartodziejska. Zabudowania, które mijamy, to typowe zabudowania dla przedmieść. Niezbyt 

duże domki, zlokalizowane ciasno jeden przy drugim. Po krótkiej przejażdżce, docieramy do 

lasu sosnowego, przemieszanego z innymi gatunkami drzew. Zmartwiła mnie  i jednocześnie 

zdziwiła ilość śmieci, którą dostrzegłem na skraju drogi i to jak się okazało, blisko 

wspomnianej przeze mnie wcześniej Ścieżki Przyrodniczej. Ale o to przed nami wjazd 

główny do Ścieżki, kilka ławeczek, ładna tablica informacyjna  robi przyjazne wrażenie 

(patrz zdjęcie nr 11). 

Zdj ęcie nr 11 – Wejście do Ścieżki  Przyrodniczo-Dydaktycznej „ Nasz Las” w Popławach. 

 

Zanim zaczniemy zwiedzanie Ścieżki, sugerowałbym przeczytać  kilka umieszczonych 

poniżej zdań, opisujących w/w Ścieżkę, z pewnością przydadzą się. 

Integracyjna Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Nasz Las” – zlokalizowana jest na terenie leśnictwa 

Popławy, około 3 km od Pułtuska. Przeznaczona jest dla wszystkich:  dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Organizator Ścieżki, planując jej przebieg wykorzystał dotychczasowe ścieżki turystyczne, stąd Ścieżka 

„Nasz Las” przez pewien czas prowadzi trasą turystyczną, oznaczoną kolorem czerwonym. Co 

ciekawe, Ścieżka przystosowana jest  także dla osób niepełnosprawnych, w początkowym jej 

fragmencie. Osoby na wózkach mogą samodzielnie przejechać pewien odcinek Ścieżki, a specjalne 
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drewniane pomosty, umożliwiają poprzez 

zabawę, lepsze poznawanie otaczającej nas 

przyrody, zarówno przez osoby w pełni sprawne 

jak i niepełnosprawne (patrz zdjęcie nr 12). 

 Ścieżkę możemy zwiedzać w dwóch 

wariantach: krótszym 800 metrowym z 

przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych  i 

dłuższym ok. 5 kilometrowym, samodzielnie lub 

z przewodnikiem. Wędrując Ścieżką możemy 

zapoznać się z dużą różnorodnością roślinności:  

z jednej strony możemy podziwiać znane i bardzo popularne w tej okolicy lasy sosnowe, z drugiej zaś, 

zobaczymy wilgotne olsy, z roślinami występującymi na terenach podmokłych (patrz zdjęcie nr 13).  

Zdj ęcie nr 13 – Podmokły fragment terenu na trasie Ścieżki Przyrodniczej „Nasz Las”  

Dzięki umieszczonym licznie tablicom informacyjnym,  mamy niewątpliwą okazję poznać różne  

ciekawostki związane z tutejszymi lasami np. historię bartnictwa, charakterystykę ptaków leśnych i 

innych zwierząt (patrz zdjęcia nr 14,15).  
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Jak możemy przeczytać w artykule p. Grażyny 

Głuch pt. Edukacja przyrodniczo – leśna i 

rekreacja dzieci niepełnosprawnych w terenie i 

salach edukacyjnych”, Ścieżka przyrodnicza 

„Nasz Las” powstała dzięki współpracy 

pracowników nadleśnictwa , architektów i 

władz lokalnych. Została ona udostępniona do 

zwiedzania w  2008 r. Ścieżka została 

wyposażona w 30 przystanków edukacyjnych, o 

których wspomniałem wcześniej.  

Zdj ęcie nr 15 -  Miejsce odpoczynku, gdzie można się posilić. 

Część z nich zbudowana została w formie ciekawostek architektonicznych, by poprzez oddziaływanie 

na wyobraźnię dzieci, przybliżać je do otaczającej natury (patrz zdjęcia nr 16,17) - (źródła tekstu na 

końcu Opisu). 

 

Zwiedzając Ścieżkę, proponuję część trasy, przynajmniej tą  początkową przejść, prowadząc 

rower, w dalszej części możemy pojechać rowerem. Pozwoli to nam na lepsze zapoznanie się 
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z charakterem edukacyjnym trasy. Oczywiście czas zwiedzania i jego sposób pozostawiam do 

indywidualnego wyboru.  Początkowo planowałem dokładny opis trasy, jednakże po namyśle   

  

Zdj ęcie nr 16 – Makieta szałasu partyzantów z  II wojny 

światowej.  
Zdj ęcie nr 17 – Mały „amfiteatr”  w formie paj ąka.  

 

zrezygnowałem z  tego, dlatego, że chciałbym, żeby osoba zwiedzająca Ścieżkę, sama  ją 

odkrywała w miarę przejazdu. Dlatego jej opis jest mocno ogólny. Dodam, iż Ścieżka jest 

doskonale oznakowana, co uniemożliwia pomylenie dróg.  

Zwiedziwszy tą lokalną atrakcję, wyjedziemy w pewnym momencie na szeroką drogę 

piaskową, na której skręcamy w prawą stronę. Od tego momentu musimy uważać, gdyż 

chwilę po zjechaniu na tą szeroką drogę kilkadziesiąt metrów dalej, będziemy skręcać w lewą 

stronę w drogę, niezbyt dobrze widoczną. Droga ta jest oddzielona białozielonym szlabanem, 

na jednym z drzew zobaczymy stare, ledwie widoczne oznaczenie żółtego szlaku 

turystycznego. Pokonawszy szlaban, wjeżdżamy na drogę niezbyt dobrze widoczną, dziką 

niezbyt wygodną dla rowerów. Początkowo teren wznosi się, co nie ułatwia przejazdu. 

Naszym kolejnym celem będzie rezerwat przyrody  Popławy. Tymczasem jadąc, 

dojedziemy do miejsca, gdzie niestety rower trzeba będzie poprowadzić, ze względu na  

zapiaszczoną drogę. Po niezbyt długim czasie, droga trochę się poszerzy. Jeśli chodzi o 

roślinność, po obu stronach drogi, głównie drzewa sosnowe, między którymi możemy 

zobaczyć niezbyt zróżnicowaną roślinność krzewiastą. Wspomniałem wcześniej, że początek 

tego odcinka naszej drogi, oznaczony był szlakiem turystycznym o kolorze żółtym, jednakże 

jak się później okazało, musiałem w pewnym momencie zjechać z tego szlaku 

(prawdopodobnie na samym początku drogi, tuż po opuszczeniu Ścieżki „Nasz Las”), gdyż  

później nie mogłem przez dłuższy czas go zobaczyć. Jadąc i podziwiając tutejszą roślinność 

sosnową, dojedziemy do  miejsca, gdzie nasza drogę przetnie droga leśna oznaczona 
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czerwonym szlakiem turystycznym.  Przejeżdżamy przez to skrzyżowanie dróg i dalej 

podążamy naszą drogą prosto, mijając tabliczkę: Dojazd Pożarowy 9.1.  

   

W miejscu, gdzie umieszczono tą tabliczkę, skręcamy w prawą  stronę, w małą i zrośniętą 

drogę i po chwili dojedziemy do kolejnego małego skrzyżowania, gdzie na jednym z dębów 

po lewej stronie, widoczny jest znak czerwonego szlaku turystycznego.  Teraz skręcamy w 

prawą stronę i znajdziemy się na leśnej drodze, oznaczonej szlakami: żółtym i czerwonym.  

Po przejechaniu odcinka kilkudziesięciometrowego wjedziemy do rezerwatu przyrody 

Popławy  (patrz zdjęcie nr 18). 

Zdj ęcie nr 18 – Wjazd do rezerwatu przyrody Popławy. 

 

 

Rezerwat przyrody „Popławy” – rezerwat przyrody położony w gminie Obryte o powierzchni 6,28 ha, 

utworzony w 1977 r.. Nazwa rezerwatu pochodzi od znanej już nam miejscowości Popławy. Celem 

rezerwatu, jest ochrona naturalnego starodrzewu sosnowego. Można w nim podziwiać wysokie na ok. 

25 metrów sosny, a także dęby  i brzozy (patrz zdjęcie nr 19). Według informacji, znalezionych w 

internecie, sosny mogą liczyć nawet 180 lat. Rezerwat położony jest na obszarze wału nadrzecznego. 

Ciekawostką rezerwatu są zwierzęta, występujące w nim m.in. puszczyk,  orzechówka, sójka a nawet 
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żmija zygzakowata. Jeśli chodzi o rośliny z ciekawszych możemy spotkać widłaki, konwalie majowe, 

borówkę czarną (źródła tekstu na końcu 

Opisu).  

Po zwiedzeniu rezerwatu (długo nam to 

czasu nie zajmie, gdyż jest to mały 

rezerwat, wracamy z powrotem, szlakiem 

żółtym. Po powrocie do wjazdu do 

rezerwatu i przejechaniu, krótkiego 

odcinka, skręcamy zgodnie ze szlakiem w 

prawą stronę w drogę leśną, ledwie 

widoczną, po której jazda nie należy do 

najłatwiejszych. Czasami trzeba rower 

podprowadzać.  Można zobaczyć na 

umieszczonym, przeze mnie zdjęciu, jak 

zarośnięty jest odcinek tej drogi (patrz 

zdjęcie nr 20). 

 

Zdj ęcie nr 19 – Jedna z chronionych sosen w rezerwacie „Popławy” 

Zdj ęcie nr 20 – Ledwie widoczny odcinek drogi, oznaczonej żółtym szlakiem turystycznym. 
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Na szczęście odcinek ten nie jest zbyt długi, dlatego po niedługim czasie docieramy do drogi 

asfaltowej,  oznaczonej  nr 618.  Przy zachowaniu ostrożności, przechodzimy przez nią na 

druga stronę i dalej podążamy już wygodną, prostą   drogą leśną o charakterze alejowym 

(patrz zdjęcie nr 21). 

Po obu stronach drogi, rosną efektowne 

dęby czerwone o dużych liściach, które 

jesienią przebarwiają się na intensywnie 

czerwone, pomarańczowe i żółte liście. Po 

przejechaniu krótkiego odcinka, skręcamy 

w lewą stronę. Dalsza część trasy przebiega 

również szlakiem żółtym turystycznym. 

Droga, którą teraz się poruszamy to typowa 

droga leśna, wyjeżdżona przez samochody. 

Zadrzewienie zróżnicowane, sporo sosny, 

dębiny, brzóz. Czasami  zobaczymy robinię 

akacjową. Teren przyjemny, jasny, 

prześwietlony.  Mijamy małe leśne 

skrzyżowanie, na którym w dalszym ciągu 

jedziemy prosto. Niewątpliwą atrakcją  

Zdj ęcie nr 21 – Droga nr 618, a po drugiej stronie dalszy 

etap naszej wycieczki  

 

wycieczek jesiennych jest piękny i urzekający widok barwiących się na różne kolory, liści 

mijanych drzew m.in. żółto-pomarańczowych klonów, dębów czerwonych itd. W połączeniu 

ze słoneczną pogodą, daje niesamowity efekt, szczególnie dla osób stale mieszkających w 

mieście.  Wracając na naszą trasę, zauważymy, że teren robi się trochę pagórkowaty. 

Oczywiście charakter lasu pozostaje ten sam, miejscami tylko przejeżdżamy koło miejsc, 

gdzie kilka lat temu, dokonano zrębu drzew. Obecnie w tym miejscu posadzone są nowe 

drzewa, które z pewnością za kilkadziesiąt lat wyrosną na całkiem duże i cieszące swoim 

widokiem,  drzewa  (patrz zdjęcie nr 22).   
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Zdj ęcie nr 22 – Widoczne po lewej stronie miejsce, gdzie rosną małe, niedawno nasadzone drzewa. 

 

W między czasie dojedziemy do większej drogi leśnej, na której skręcamy oczywiście w 

prawą stronę. Prze moment drogi idą równolegle obok siebie, ale ponownie skręcamy w 

prawą stronę, gdzie na jednym z drzew widzimy oznaczenie żółtego szlaku turystycznego. Tą 

drogą podążamy dalej prosto, bardzo wygodną drogą leśną.  Przemieszczając się szybko, 

zobaczymy, że wyjechaliśmy z lasu, jedziemy wśród małych zadrzewień brzozowych i innych 

krzewów. Droga stała  bardzo utwardzona.  Po lewej i po prawej stronie mijamy młodnik 

sosnowy, następnie naszą trasę przecina droga leśna, która również mijamy i jedziemy w 

dalszym ciągu prosto. Ponownie wjeżdżamy do lasu, gdzie możemy zobaczyć  starsze i 

wyższe okazy sosen. Dodam, że mijany krajobraz jest bardzo zróżnicowany, nie sposób na 

bieżąco opisywać, co się widzi. Przez dłuższy czas nie zobaczymy oznaczenia szlaku żółtego, 

ale tym nie należy się martwić, gdyż wystąpi  ono dopiero po dłuższym czasie. Przez dłuższy 

czas będziemy  jechać przez teren odkryty, gdzie wycięto dużo drzew. Po prawej stronie 

zobaczymy  las sosnowy w średnim wieku, mocno zagęszczony. Po minięciu tego częściowo 

odkrytego fragmentu naszej trasy, dojeżdżamy do kolejnego już, ale dużego rozjazdu dróg 

leśnych, na których rozchodzi się w różne strony aż pięć dróg. Z mapy wynika, że musimy 
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skręcić w  drugą na prawo od naszej drogi, którą przyjechaliśmy. Tuż po skręcie, naszą drogę 

przecina inna droga, ale my trzymamy się prosto, kierując się na południe. Czasami w takich 

niepewnych sytuacjach, przydaje się kompas.  Jak widać na zdjęciu  (patrz zdjęcie nr 23),  

droga jest prosta i wygodna do jazdy. 

Zdj ęcie nr 23 – Prosta  i utwardzona droga leśna, bardzo wygodna do jazdy rowerem. 

 

Podobnie jak wcześniej, roślinność jest zróżnicowana. Po lewej stronie drogi mijamy teren 

nieco wilgotny, na którym  możemy zobaczyć olsze czarne, po prawej stronie mijamy 

zagajnik świerkowy, rosną także oczywiście sosny, dęby itd. Przez moment miałem 

wątpliwości, czy skręciłem w dobrą drogę, gdyż ponownie przez dłuższy czas nie widziałem 

żółtych  oznaczeń szlaku, ale po drodze minąłem słupek oddziałowy z oznaczeniami 293 i 

299, co przekonało mnie po  zerknięciu na mapę, że jadę  prawidłowo.  Droga, którą przez 

cały czas podążamy nazywana jest „drogą leśników”, zapewne dlatego, że służy do transportu 

drzewa, uzyskanego z lasu. Zresztą jadąc z pewnością, zobaczymy przygotowane do wywozu 

na skraju drogi, pocięte pnie drzew. Podążając dalej, dojedziemy do kolejnego dużego 

skrzyżowania, ale wcześniej musimy pokonać szlaban, który stanie na naszej drodze.  Na 

rozjeździe dróg, w dalszym ciągu kontynuujemy jazdę prosto. Przejeżdżamy mały mostek i 

wjeżdżamy w las, gdzie pojawiają się m.in. świerki graby, brzozy, dęby i duża różnorodność 
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krzewów. Oczywiście co jakiś czas pojawiają się wszędobylskie drzewa sosnowe.  

Dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania dróg leśnych, przy którym umieszczona jest 

tabliczka: Wjazd Pożarowy 100. Podążamy dalej prosto, droga staje się gorsza, bardziej 

zarośnięta i rzeczywiście na jednym ze świerków, można zobaczyć żółte oznaczenie szlaku 

turystycznego, co oznacza, że pojechaliśmy prawidłowo. Nasza wycieczka powoli dobiega 

końca, jedziemy jeszcze niewielki odcinek i wyjeżdżamy na drogę asfaltową, prowadzącą do 

do Zatorów. Oczywiście wyjechawszy na drogę asfaltową, kierujemy się w lewą stronę i 

znaną nam już drogą, dojedziemy do stacji benzynowej, gdzie zostawiliśmy rowery.  Tak 

więc wycieczka dobiega końca, mam nadzieję, że Państwu pogoda dopisze i sprawi tyle 

frajdy co i mnie.  Do zobaczenia na następnej wycieczce, gdzie w dalszym ciągu będziemy 

poznawać uroki dawnych terenów Puszczy Białej.  
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