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ZNAKOWANE TRASY TURYSTYCZNE W OKOL|CY
HoRYŃCA-ZDRoJU, STAN l POTRZEBY
Tednym z

l
l

naiważn ie jszych ele-

meńtó* in[raslruktu rv tury-

stycznei każdej gminy są zna{owane szlaki tu rystyczne. Takie
trasy znajdują się także w okolicy
Horyńca-Zd roiu. Od na jdziemy tu
dalekobieżne szlak i piesze, loka lne

bazy|ianów, wzgórze Wielki Dzja Ł
schrony bojowe z Linii Mołotowa
i obszar źródliskowv rzeki Tanew.
Trasa obecnie znajduje się w gestii
PTTK O/Zamość.Stan znakowania jest różny, w zaleźnościod
odcinka. W okolicy Horyńca jest
on względnie dobry.

ścieżkidydaktyczne, trasy no/Pońadto w Horyńcu-Zdroiu
dic walking oraz szlaki loweTowe.
W tym artykule przyirzyjmy się rozpoczyna się centralny szlak
trasóm, które można pokonać pie- pieszy Roztocza: Horyn iec szo, Czy spełniają one swoją rolę? i]etżei - Zwierzyniec - Szasla rka,
znakowany kolorem n iebieskim
o d lugości 195 km. W okolicy
Dalekobieżne szlaki piesze
W Horyńcu-Zdr oju, rozpoczy- Horyńca zobaczymy na nim m.in.
nają się dwie takie trasy. Pierwszą

iest szlak im. św.Brata Alberta:
Horvniec - Werchrata - Narol,

koiorem zielonym, o
"r,uńo."u.ry
długościok. 47 km. Szlak zyskał
ostatnio na popularności, dzięki
szynobusom, uruchamianym w
weekend maiowy i wakacje. Takim
pociągiem można rano udać się
do Werchraty, skąd powrócić już
pieszo, za znakami szlaku, do
Horyńca (23 krn).
trasa należv cio bardzo atrakcyjnycĘ zobacŹy my na niej m.in.
kaplicę w Nowinach Horynieckich,
kamienną Świątynię Słońca, wzgóIze MonastyT Z ruinami klasztoru
s.2

stawy w Podemszczyźnie, schrony
bojowe Linii Molotowa, cerk iew

w Nowym Bruśniei cmentalz w
Bruśn ie Starym. Trasa znajduie
się w gestii PTTK OiZamośći tak
iak w przyparlku szlaku im. Brata
Alberta w okolicy Horyńca stan

Lokalne ścieżkidydaktyczne

W

na]b|iższej okolicy

Horyńca-Zdroju wyznakowano
lrzy takie trasy. Wszystkie przygoiowane zostały we współpracy Zarządu Zespołu Parków
i( raióbrazowych w Przemyślu i
Lasów Pańsiwowych. Są io: (I)
Scieżka przy rod n iczo-ku ltu rowa
HorynieĆ - Nowiny Horynieckie
- Horyniec, znakowana kolorem czerwonym, o dlu3ościok.
8 km (prowadzi do kaplicy w
Nowinach Horynieckich). (2)
Scieżka dydaktyczna Za Niwą,

znakowana kolorem czerwonym/
o długościok. 3,5 km (to propozycia wycieczki w lesie polożonym
na płn. od Horyńca). (3) Scieżka
przyrod n iczo-ku lturowa Dębisko
- Kruszyna. znakowana kolorem

czer*ońym, o dlugości ok. 10
km (wiedzie do obu cerkwi w

znakowania jest względnie dobry.
Niegdyś przebiegał tędy także Radrużu).
Wszystkie te trasy maią inteszlak PÓłudniowy: Strsiec - Naro1
- Horyniec (i dalej do Jaroslawia), resuiący przebieg i ciekawie preznakowanv kolorem żóltym. zentują okolice Horyńca. Scieźki
Obecnie utizymywany jest jednak te otwarlo, kolejno, w latach 1998,
jedynie odcinek Susiec - Narol, a 2004 i ż005, niestety później nie
lnaki z dalszej częścirrasy ule- odnawiano. konsekwentnie obecgĘ w terenie niemal całkołvitemu nie znakowan ie jest przetrzebione,
a w przypadku okolic Radruża
zatatciu.
dokończelie na stl. 35
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(ścieżkaDębisko - Kruszyna) było inaczej skoro tabliczki ze trasa nordic u:alking). Warto także
praktycznie nie isinieie. Jest to znakami szlaktr przyczepiane są zwrócić uwa3ę na to, że przy nieWyiątkowo zta sytuacja, pon ie- do cieniutkich patyczków, byle których ulicach i szosacĘ któ-

waż turysta wędrując od zalewu
w Horyńcu trafia w bezpoślednie
sąsiedztwo granicy państwowej,
gdzie znakowanie powinno być
wykonane szczególn ie starannie.
Dodatkowym problemem są
tablice postawione w miejscach
plzystanków dydaktycznych.
W większości są one stare inieatrakcyiną a niektóre z nich wręcz
chylą się ku ziemi. Trasy te wymagają pilne8o odnowienia, tak
w aspekcie oznakowanią jak
i przygotowania noWych tablic.
Trasy nofulic walking
W okolicy Horyńca-Zdroju
przygotov/ano dwie takie
trasy: Zieloną (prowadzącą

po Horyńcu) i Czerwoną

(do

Nowin Horynieckich). Jest

|-

to

częśćprojektu plzygotowanego
przez Lokalną Crupę Działania
,,Serce Roztocz a" z siedzlbą w
Cieszanowie (w analogiczny
sposób przygotowano trasy w
Cieszanowie właśniąa także w
Narolu). lnformacje o wspomnia-

jak wbijanych \^i ziemię. Te znaki,
które jeszcze pozostały, na pewno
nie plzetlluają n ajbliższej zimy.

rymi wiodą omawiane szlaki, nie
ma chodnika. Trudno tu mówić o
komfortowej wędrówce z kijkami.

podsumowanie
że trasy nordic walking z reguły
Stan pieszych tras w okolicy
znakowane są symbolem biega- Horyńca prezentuje się słabą aczcza i paskiem z kolorem trasy. W kolwiek można go dośćszybko
Horyńcu przyjęto dla nich jedy- poprawić. O ile szlaki dalekonie kolorowe strzałki i to w dość bieżne są w miarę dobrze utrzydziwnym formacie. W żaden spo- maną to - zwykle naibardziej
sób nie kojarzy się to z trdsami popularne - trasy dydaktyczne
nordic zualking|
wypadaią już o wiele slabiej, a
Ale nie tylko fatalnie przygo- trasy nordic walking wręcz fatal'nie,
towane znakowanie jest tu probJeżeli chodzi o ścieżkidydaklemem. Przebie8 tych tras nie tyczne istnieje pilna potrzeba
wnosi praktycznie nic nowego do ich odnowienia - i to wydaje się
istniejących już ścieżekdydak- być najpilnieiszym zadaniem w
tycznych- Co więcej, trasa czer- kontekścierozwoju turystki piewona, choć prowadzi w kierunku szej w tej grninie. W przypadku
Nowin Horynieckich, nawel nie ttas norńc walking - należałoby te
doprowadza do kapliczki ze fuó- szlaki przygotować ponownig tak
delkami (w opisie dojściedo niej w aspekcie ich przebiegu jak
potIaktoy/ane jest jako wycieczka i sposobu znakowania. Stan
boczna, ptzy czym ta wycieczka obecny zbyt mocno odbiega
tam i z pow rotem ma d lugośćnie- bowiem od przyjętych dla takich
mal taką samą, jak podstawowa tras standardów.
l

Ponadto należy podkreślii

nych trasach odnajdziemy na deptaku w Horyńcu. Tablice są kolorowe, zwytaźnymi mapami, kolorowymi zdjęciami i pelnymi opisami każdej z nich. Niestety, 1'eżeli
zachęcony nimi iulysta wyruszy
na szlak, czeka go rozczarowanie.
Mimo, że trasy pojawiły się w terenie niedawno (jesień 2014) oznakowanie ich już jest mocno prze-

trzebione, a w samym Horyńcu
prawie nie istnieje. Trudno, aby

Oznąkową ie basy fiotdic złalking
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