
WIELKI SZLAK LEŚNY 
WYPRAWA 018 
Z WIDOKIEM NA SKAŁKI  
I LASY 
Nr katalogowy: WSL2021018SEN 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

To wyprawa dla osób ceniących turystykę pieszą, którzy docenią szlaki 
prowadzone wśród wapiennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Szlaki są tam łagodne, ale miejscami mają krótkie, strome podejścia. 
Wysiłek nagrodzą widoki i niespotykane w innych miejscach skalne twory 
natury zanurzone w lasach. 

Czas wyprawy: 3 dni 

Miejsce noclegów: Pokój gościnny w Nadleśnictwie Złoty Potok,  
ul. Kościuszki 2, 42-253 Janów 
Liczba km do przejścia łącznie: ok. 10 km 
Liczba km do przejechania autem łącznie: ok. 80 km 
Rezerwacja: samodzielna 
Obiekty wymagające rezerwacji: 
1. Pokój gościnny w Nadleśnictwie Złoty Potok, ul. Kościuszki 2, 42-253 
Janów, tel. 48 24 329 11 70 
https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=32125  

UWAGA: Obiekt może nieć ograniczoną dostępność! 

Sugerowana liczba osób na wyprawie: 2 

 

 

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY 
PIĄTEK:  
- zakwaterowanie w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Złoty Potok  
- przejazd na parking przy wejściu na szlak do ruin Zamku Ostrężnik (GPS 50.675671, 19.403195) – odległość 5,3 
km, czas ok. 6 min. 
- podejście do skał z ruinami Zamku Ostrężnik i powrót niebieskim szlakiem – pętla o długości około 500 
metrów, czas ok. 15 min. Do skały z ruinami zamku prowadzi ścieżka od parkingu (wejście na 
niebieski szlak). U podnóża skały kierujemy się w prawą stronę, gdzie po dotarciu do szlaku 
kierujemy się do wywierzyska i z powrotem na parking. UWAGA: Nie ma wejście na ruiny zamku. 
- powrót do pokoju gościnnego Nadleśnictwa Złoty Potok - odległość 5,3 km, czas ok. 6 min. 
- kolacja w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Złoty Potok (we własnym zakresie) 
- nocleg w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Złoty Potok 
 
 

DLACZEGO TUTAJ? 

Jaskinie, wywierzyska, 
malownicze skałki i 
tajemniczy ruiny zamków 
schowane w zielonych, a 
jesienią złotych lasach Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej 
– czy coś więcej należy dodać? 
Można, ale szkoda czasu na 
czytanie. Czas do lasu. 

 

 

 

https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=32125


SOBOTA:  
- śniadanie w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Złoty Potok (we własnym zakresie) 
- przejście do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku i zwiedzane Muzeum Zygmunta Krasińskiego oraz parku 
– przejście ok. 200 metrów, czas zwiedzania parku i muzeum ok. 60 min.  
- przejazd na parking przy ścieżce „Sokole Góry” (GPS 50.731736, 19.265074) – odległość 16 km, czas ok. 16 min. 
- przejście ścieżką „Sokole Góry” – ok. 3,3 km, 90 min. UWAGA: Z uwagi na dużą ilość szlaków 
przebiegających na tym terenie rekomendujemy zapoznanie się z przebiegiem trasy na portalu 
czaswlas.pl (https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=33268 ). Oznakowanie trasy (żółty romb z 
poziomą białą linią) nie zawsze jest dobrze widoczny! Szczególnie prosimy o zachowanie ostrożności 
przy:  

• skręcie ścieżki w prawo (około 800 metrów od wejścia na ścieżkę za szlabanem na parkingu), 
• grupie skał z Jaskinią Olsztyńską oraz Jaskinią Wszystkich Świętych, 
• skręcie w lewo przy skale Pielgrzym, 
• grupie skał Banifacy wraz z wejściem na naturalny taras widokowy.     

- przejazd na małe, przydrożne miejsce parkingowe (GPS 50.688940, 19.404225) przy wejściu na ścieżkę prowadzącą  
do skały „Brama Twardowskiego” – odległość ok. 16 km, czas ok. 16 min, 
- przejście (należy się kierować ścieżką w lewą stronę od wejścia z parkingu) do „Bramy Twardowskiego” oraz powrót 
na parking – ok. 300 metrów, czas ok. 30 min. Ścieżka prowadzi częścią zielonego szlaku pieszego - 
Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty. 
- przejazd na parking na trasie ścieżki dydaktycznej w rezerwacie przyrody „Parkowe” (GPS 50.684985, 19.410874) – 
odległość ok. 700 m, czas ok. 1 min, 
- przejście do „Źródeł Zygmunta i Elżbiety” i powrót na parking – przejście ok. 1,0 km, czas przejścia oraz 
zwiedzania ok. 30 minut. UWAGA: Po wejściu na ścieżkę (przy szlabanie naprzeciwko wjazdu na 
parking) należy kierować się skrajnie prawą ścieżką, aby dojść do źródła Zygmunta. Od źródła 
Zygmunta dalej należy kierować się ścieżką na północny zachód do źródła Elżbiety. Od źródła Elżbiety 
dojście do zielonego szlaku, którym wracamy do wejścia na ścieżkę przy szlabanie. Ścieżka prowadzi 
częścią zielonego szlaku pieszego - Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty. 
- obiad w okolicach Ostrężnika i Złotego Potoku – czas ok. 1,0 godz., 
- przejazd na małe miejsce parkingowe (GPS 50.698537, 19.423037) przy Młynie wodnym Kołaczew przy wejściu na 
ścieżkę prowadzącą do „Źródła Spełnionych Marzeń” – odległość od parkingu przy wejściu na ścieżkę 
prowadzącą do Źródeł Elżbiety i Zygmunta ok. 3,2 km, czas ok. 3 min, 
- przejście pętlą prowadzącą do: „Źródła Spełnionych Marzeń” oraz jaskini - „Niedźwiedziej Groty”. Powrót trasą nr 
793 na miejsce parkingowe przy młynie – przejście ok. 800 metrów, czas przejścia oraz zwiedzania ok. 25 
minut. UWAGA: Przejście ścieżką do „Źródła Spełnionych Marzeń” skąd należy kierować się w lewo 
do oznaczeń przy skałach z „Niedźwiedzia Grotą”. Jaskinia nie jest udostępniona do zwiedzania. 
Następnie należy kierować się w stronę mostka na rzece Wiercicy (kierunek do trasy nr 793). 
Wychodząc ścieżką przy trasie nr 793 (naprzeciwko zabudowań Parkowe-Leśniczówka 98 i 98A) 
kierujemy się w lewą stronę i wzdłuż trasy nr 793 wracamy do miejsca parkingowego.  
- powrót do pokoju gościnnego Nadleśnictwa Złoty Potok – odległość ok. 2,2 km, czas ok. 6 min. 
- kolacja (we własnym zakresie), 
- nocleg w pokoju gościnnym Nadleśnictwa Złoty Potok 
 

NIEDZIELA:  
- śniadanie (we własnym zakresie) i wykwaterowanie z pokoju gościnnego Nadleśnictwa Złoty Potok,  
- przejazd na punkt widokowy Kuesta Jurajska (obok Kościoła Pod Wezwaniem Św. Stanisława) (GPS 50.615445, 
19.381843) - odległość ok. 14 km, czas ok. 15 min,  
- spacer w okolicach ruin do punktu widokowego oraz Kościoła Pod Wezwaniem Św. Stanisława – ok. 15 minut, 
- przejazd na parking do Mirowa (GPS 50.614195, 19.471976) - odległość ok. 8,6 km, czas ok. 8 min,  
- przejście do wejścia na Błonie Zamka Mirów (Jest to teren zamknięty, ogrodzony) i spacer ścieżką na grzbiecie 
wzniesienia tzw. Grzędą Mirowską, następnie powrót wokół skał na parking – łącznie około 2,5 km, czas 
przejścia zwiedzania i powrotu na parking ok. 120 minut. UWAGA: zwiedzanie proponujemy zacząć 
od zwiedzania terenu wokół odrestaurowywanych ruin zamków Mirów. Następnie proponujemy 
kierować się w stronę grzędy ścieżką biegnącą na prawo (w kierunku Zamku Bobolice). Grzbietem 
zbocza po ok 700 m dojdziemy do ogrodzenia, skąd należy kierować się w lewo i łatwo widocznymi 
ścieżkami (przebiegającymi poniżej linii skał) należy kierować się z powrotem w stronę ruin Zamku i 
wejścia na teren. 
- przejazd do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury - odległość ok. 8,3 km, czas ok. 10 min, 

https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=33268


- przejście i zwiedzanie Jaskini Głębokiej – dojście do jaskini ok. 300 metrów, łączny czas dojścia i 
zwiedzania jaskini oraz powrotu na parking ok. 60 min. UWAGA: zwiedzanie jaskini rozpoczyna się 
wyłącznie z przewodnikiem – grupa prowadzona jest z ww. Centrum. 
- obiad w okolicach Podlesic – czas ok. 60 min. 
- zakończenie wyprawy. 
 

Powyższy program wyprawy to nasza propozycja wraz ze 
szczegółami samodzielnej rezerwacji i organizacji pobytu.  

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Źródło danych: strony internetowe, konsultacje w terenie oraz telefoniczne. 
W związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne sprawdzenie niżej 
opisanych informacji w poszczególnych obiektach. 

Pokój gościnny Nadleśnictwa Złoty Potok 
(źródło: strona https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=32125 ) 

 
Pokój gościnny przy budynku sąsiadującym z siedzibą Nadleśnictwa to dwa oddzielne pokoje z podwójnymi łóżkami. 
Wyposażony jest w łazienkę oraz aneks kuchenny. Nocleg dla maksymalnie 4 os. (2 pokoje) w cenie 45 zł/dobę/os. 

 
Ruiny zamku Ostrężnik - obok ruin przebiega Szlak Warowni Jurajskich 

(źródło: storna https://orlegniazda.pl/poi/3887/zamek-ostreznik-w-rezerwacie-przyrody oraz 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Ostr%C4%99%C5%BCnik ) 
 
Zamek Ostrężnik – dawny zamek, obecnie w ruinie, które nie są udostępnione do zwiedzania, znajdujący się w pobliżu 
niewielkiej osady Ostrężnik, na południe od drogi wojewódzkiej nr 793 łączącej Janów i Żarki, w odległości ok. 6 km od 
Janowa. Ruiny znajdują się na szczycie skały Ostrężnik w lesie na wzgórzu, ale nie są one bezpieczne dla zwiedzających. 
Przez Ostrężnik przebiega Szlak Warowni Jurajskich. 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Złotym Potoku oraz Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego  
(źródło: na podstawie inf. ze strony https://slaskie.travel/entertainment/3889/park-palacowy-krasinskich-w-zlotym-potoku oraz 
http://muzeum.zlotopotockie.pl/o-muzeum/ ) 

 
Złoty Potok zalicza się do najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym miejsc na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej. Jego ozdobą jest m.in. zespół pałacowo-parkowy, z którym związała się historia życia znanych rodów: 
Krasińskich i Raczyńskich. Szczególnie malowniczo prezentuje się rozległy park przypałacowy, ze stawem o poetyckiej 
nazwie „Irydion”, rzeczką Wiercicą oraz pomnikowymi okazami drzew i krzewów. 
Na terenie parku znajduje się Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego.  
Od dnia 05.05.2021 roku Muzeum czynne jest w następujących godzinach: 
poniedziałek – niedziela: 10.00 – 18.00 
Sezon letni od 1 kwietnia do 31 października. Sezon zimowy od 1 listopada do 31 marca. 
Bilety wstępu: 
Bilet normalny 6,00 zł 
Bilet ulgowy 4,00 zł 

Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie przyrody „Sokole Góry” 
(źródło: strona https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=33268 ) 
 
Ścieżka edukacyjna – pętla o dł. ok. 3,3 km, której atrakcjami są skały, studnie krasowe, a przede wszystkim taras 
widokowy na skale „Bonifacy”.  
 

 
 

https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=32125
https://orlegniazda.pl/poi/3887/zamek-ostreznik-w-rezerwacie-przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Ostr%C4%99%C5%BCnik
https://slaskie.travel/entertainment/3889/park-palacowy-krasinskich-w-zlotym-potoku
http://muzeum.zlotopotockie.pl/o-muzeum/
https://czaswlas.pl/obiekty/?p=2&id_obiekt=33268


Brama Twardowskiego 
(źródło: na podstawie informacji ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Twardowskiego_(ska%C5%82a)  
 
Skała przy szlaku Walk 7 Dywizji Piechoty w miejscowości Siedlec. Jest to zbudowany z wapienia most skalny. Nazwę 
nadał mu poeta Zygmunt Krasiński (1812–1859). Skała leży w obrębie rezerwatu przyrody Parkowe.  
We wrześniu 1939 na terenach otaczających skałę toczyły się walki oddziałów polskiej armii z niemieckim najeźdźcą. 
Brama Twardowskiego znajduje się w lesie, około 50m od drogi. Obok skały prowadzi Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty, 
znakowany na zielono będący w długości 7,3 km w zarządzie Nadleśnictwa Złoty Potok. Od roku 2002 Brama 
Twardowskiego została uznana za pomnik przyrody. 
 
 

Źródła Zygmunta i Elżbiety (fragment ścieżki „Parkowe”)  
(źródło: strona https://www.orlegniazda.pl/poi/166077/zrodla-zygmunta-w-zlotym-potoku ) 
 
Kompleks źródliskowy Zygmunta i Elżbiety w Złotym Potoku to zespoły źródeł oddalonych od siebie o kilkadziesiąt 
metrów a nazwę nadał im od imion swoich dzieci przebywający tutaj z rodziną w 1857 r. Zygmunt Krasiński. 
Wypływające z kilkunastu szczelin potoki są dodatkowo zasilanie licznymi źródłami korytowymi. Potok Zygmunta 
posiada piaszczyste dno i na długości 500 m tworzy kilka meandrów. Potok Elżbiety ma dno kamieniste i jest 
nieznacznie głębszy. Źródła mają charakter szczelinowo-krasowy. Są to źródła spływowe, związane wyłącznie z 
wapieniami skalistymi. Próżniami krasowymi woda przepływa bardzo szybko, stąd źródła mają zmienną wydajność. 

 
Pętla ze „Źródłem Spełnionych Marzeń” oraz „Niedźwiedzią Grotą” 

(źródło: na podstawie informacji ze strony http://www.potestuj.pl/pl/poi/3328023 oraz 
https://www.orlegniazda.pl/poi/3891/jaskinia-grota-niedzwiedzia-w-zlotym-potoku ) 

 
 „Źródło Spełnionych Marzeń” położone jest przy szlaku czerwonym Orlich Gniazd (nieopodal młyna Kołaczew w 
Złotym Potoku). Tą nazwę nadał mu Zygmunt Krasiński, który przebywał tu wraz z rodziną latem 1857 r. Nazwa miała 
się wywodzić od legendy, która mówi, że źródła te spełniają marzenia. Wody wydobywające się ze źródła zaliczane są 
do pierwszej klasy czystości. Przez najbliższą okolicę przebiega kilka szlaków turystycznych - m.in. czerwono 
znakowany Szlak Orlich Gniazd. Pod skałę z jaskinią „Niedźwiedzia Grota” prowadzi ścieżka przyrodnicza. Jaskinia 
nieudostępniona do zwiedzania.  

 
Kuesta Jurajska i Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława 

(źródło: na podstawie informacji ze strony https://slaskie.travel/poi/3893/kuesta-jurajska ) 
 
Kuesta jurajska jest progiem skalnym, ciągnącym się z południa na północ Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, od 
okolic miejscowości Klucze koło Olkusza, aż po Częstochowę. Najefektowniej próg prezentuje się pomiędzy 
miejscowościami Żarki i Jaworznik. Przebiega tędy widokowa droga wojewódzka nr 792. Warto zatrzymać się na 
wzgórzu Laskowiec, które wznosi się na 390 m n.p.m. i prawie na 80 m ponad dno doliny Warty. Można podziwiać z 
niego piękne panoramy, a warte zwiedzenia są ruiny kościoła św. Stanisława. 
 

Błonia Zamku Mirów 
(źródło: na podstawie wizyty terenowej w październiku 2021 r. oraz strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Mirowie ) 

 
Zamek w Mirowie – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich 
Gniazd, we wsi Mirów. Z ciekawostek warto wspomnieć, że w jednej z jaskiń umiejscowionych w tych skałach odkryto 
szczątki człowieka neandertalskiego. Teren z wyznaczonymi do zwiedzania ścieżkami udostępniony jest w następujących 
godzinach: 
poniedziałek – niedziela: 8:00 – 20:00 
Bilety wstępu: 
Bilet normalny 7,00 zł 
Bilet ulgowy 5,00 zł 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Twardowskiego_(ska%C5%82a)
https://www.orlegniazda.pl/poi/166077/zrodla-zygmunta-w-zlotym-potoku
http://www.potestuj.pl/pl/poi/3328023
https://www.orlegniazda.pl/poi/3891/jaskinia-grota-niedzwiedzia-w-zlotym-potoku
https://slaskie.travel/poi/3893/kuesta-jurajska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Mirowie


Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury i Jaskinia Głęboka 
(źródło: na podstawie informacji ze strony http://www.podlesice.org.pl/podlesice1/ ) 

 
Centrum to kompleks obiektów zlokalizowany na obszarze o unikatowych wartościach przyrodniczych, w sąsiedztwie 
wapiennych wzgórz zwieńczonych ostańcami skalnymi, w tym najwyższego – Góry Zborów, stanowiącej fragment 
utworzonego w połowie XX w. rezerwatu przyrody nieożywionej. W skład kompleksu wchodzi zaplecze edukacyjne z 
budynkami, ścieżka przyrodnicza, przygotowana do ruchu turystycznego Jaskinia Głęboka oraz tereny udostępnione 
do uprawiania turystyki kwalifikowanej, w tym wspinaczki skalnej.  

• Jaskinia czynna jest codziennie od 15 kwietnia do 31 października w następujących godzinach: 
9.00 – 16.00 

• Zaleca się aby zwiedzający zaopatrzyli się ciepłą odzież uwzględniając warunki termiczne w jaskini 
(śr.temp.7 0C). Hełmy chroniące głowę przed urazem wydawane są przed rozpoczęciem zwiedzania w 
recepcji CDPiKJ w Podlesicach. 

• Zwiedzanie włącznie z dojściem i powrotem z jaskini trwa około 55 minut. (zwiedzanie jaskinie trwa około 40 
miniut).  

• Minimalna ilość zwiedzających – 5 osób. 
• Wilgotność ok. 95 - 98 %. 
• Trasa jest oświetlona elektrycznie. 
• Zwiedzanie bez trudności. 
• Jaskinia jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych. 
• Wejście dla turystów indywidualnych o każdej pełnej godzinie, od godz. 10.00. Ostatnie wejście odbywa się na 

godzinę przed zamknięciem. 
• Obiekt składa się z udostępnionej podziemnej trasy turystycznej przebiegającej przez następujące partie 

jaskini: Lej Szpatowców, Sala Wejściowa (zwana Komorą Północną), Komora Południowa, Sala z Obniżonym 
stropem, Korytarzyk Esso, Sala za Esso. 

• Zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej odbywa się wyłącznie z uprawnionym przewodnikiem 
(posiadającym aktualną licencję), w grupach od 5 do 30 osób (Sala za Esso do 15 osób), po opłaceniu biletu 
wstępu. 

• Podczas zwiedzania zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych, szaty naciekowej oraz ekspozycji. Zabrania 
się wprowadzania zwierząt, palenia oraz spożywania posiłków i napojów alkoholowych. 

• Zwiedzanie odbywa się w zwartej grupie z zachowaniem ciszy. 
• Zwiedzający muszą bezwzględnie podporządkować się zaleceniom przewodników i pracowników recepcji 

obiektu. 
Cennik opłat za wstęp na tereny administrowane przez Fundacje Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i kulturowego, 
na których położony jest rezerwat przyrody Góra Zborów i Jaskinia Głęboka (obowiązuje od 15.04.2017 r.) 
Wysokość opłat: 

• Bilety na zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej: normalny – 15,00 zł, ulgowy – 12,00 zł. Bilet na wystawę 
geologiczną - 3,00 zł 

Bilety ulgowe dotyczą: uczniów oraz studentów do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji, emerytów i rencistów 
po okazaniu legitymacji. 

PROPOZYCJA BUDŻETU WYPRAWY 

Stan na 29.12.2022 r. dla 2 dorosłych osób: 

- Koszt noclegu w pokoju gościnny Nadleśnictwa Złoty Potok: 45,00 zł/dobę/os.,  
czyli łącznie 180,00 zł za 2 osoby na dwie doby. Nadleśnictwo nie świadczy usług żywieniowych. 
Cennik pokoju gościnnego Nadleśnictwa Złoty Potok: Zarządzenie nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty 
Potok z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz ustalenia odpłatności za korzystanie z 
pokoju gościnnego. (źródło: 
https://zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/documents/18307/38610023/Regulamin+do+pokoju+go%C5%9Bcinnego.pdf/c9c7dfdf-6d40-f1de-ff1a-
f052c120ae91 ) 

- bilety wstępu: 

• Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego: Bilet normalny 6,00 zł/os.,  

http://www.podlesice.org.pl/podlesice1/
https://zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/documents/18307/38610023/Regulamin+do+pokoju+go%C5%9Bcinnego.pdf/c9c7dfdf-6d40-f1de-ff1a-f052c120ae91
https://zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/documents/18307/38610023/Regulamin+do+pokoju+go%C5%9Bcinnego.pdf/c9c7dfdf-6d40-f1de-ff1a-f052c120ae91


• Błonia Zamku Mirów – 7,00 zł/os., 
• Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury i Jaskinia Głęboka: Bilet pakiet normalny (Jaskinia, 

rezerwat, wystawa) - 15,00 zł/os. 

Łącznie 56 zł 

Budżet potrzebny na zakwaterowanie oraz bilety wstępu wynosi 236 zł dla dwóch osób (bez kosztów paliwa i 
wyżywienia). 

BEZPIECZEŃSTWO 

- Odpowiednie obuwie, najlepiej z usztywnieniem na kostkę, pomoże to uniknąć przykrych i bolesnych wypadków 
podczas pokonywania nierówności terenu 
- Ubranie odpowiednie do pory roku. Pamiętajmy, że wycieczka po lesie w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim 
rękawem, nawet latem, może nie być dobrym pomysłem. Najlepiej wybrać odzież przewiewną, ale z długimi 
nogawkami i rękawami. Pomoże ona nie tylko uniknąć skaleczeń i zadrapań, ale również ochroni nas przez komarami i 
kleszczami 
-  Tablice informacyjne - w lesie znajdują się specjalne tablice informacyjne, a na nich ostrzeżenia o ewentualnych 
zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu.  
- Profilaktyczny środek chemiczny odstraszający komary i kleszcze – należy zabrać ze sobą; po powrocie do domu 
należy dokładnie obejrzeć całe ciało, ponieważ kleszcze należy jak najszybciej usunąć w całości, a miejsce po ukąszeniu 
zdezynfekować. 
- Poruszanie się po lesie – należy poruszać się po wyznaczonych trasach w lesie; poza ścieżką/szlakiem mogą 
znajdować się ostoje zwierząt, spróchniałe drzewa, wykroty, urwiska, nierówności terenu, itp. stwarzające potencjalne 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. W tym terenie dodatkowo należy uważać na liczne stromizny, urwiska i jaskinie. 
- Schodzenie za szlaków grozi śmiercią lub kalectwem.  
- Jaskinie (poza wymienionymi w harmonogramie wyprawy) nie są dostępne do zwiedzania. Wejście grozi śmiercią lub 
kalectwem.  

MAPA 
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