
Nordic Walking Park „ Gmina Czarna” 

Trasa nr 1 Czarna (zielona) 

(długość – 2,1 km; szacunkowy czas przejścia – 20 min.) 

Niewymagająca, poprowadzona w formie 2,1-kilometrowej pętli trasa, przeznaczona zarówno dla 

początkujących jak i zaawansowanych miłośników nordic walkingu. Wejście na trasę zlokalizowano 

przy drodze łączącej Czarną z Lutowiskami (nr 896) przy wjeździe do Centrum 

Konferencyjno-Rekreacyjnego „Perła Bieszczadów”. Po wykonaniu rozgrzewki, której 

propozycje zamieszczono na tablicy z opisami tras, ruszamy na szlak. Asfaltową drogą maszerujemy 

w kierunku zachodnim, mijamy Centrum Konferencyjno–Rekreacyjne i dochodzimy do zwornika 

wszystkich 3 szlaków Nordic Walking Park „Gmina Czarna”. Tu, za znakami szlaku skręcamy w lewo 

i zataczamy kilometrową pętlę. Gruntową drogą dochodzimy do asfaltowej ścieżki i skręcając w prawo, 

po kolejnych 300-metrach wracamy na miejsce startu.     

Trasa nr 2 Czarna (czerwona) 

(długość – 8,1 km; szacunkowy czas przejścia –  1’30 godz.) 

Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na 

szlak. Początkowo przebieg szlaku pokrywa się z trasą czarną. Maszerujemy krótkim odcinkiem przy 

drodze nr 896 w kierunku Lutowisk i za znakami szlaku skręcamy w lewo. Nawierzchnia z asfaltowej 

przechodzi w gruntową. Po chwili przechodzimy obok ciekawie zaaranżowanego „ Źródełka św. 

Michała”, mijamy przepompownie ropy i metalową kładką przekraczamy ciek wodny. Czarny szlak 

idzie prosto, do wsi Lipie, a my skręcamy w lewo i gruntową drogą maszerujemy na północ. Przy 

asfaltowej drodze zlokalizowano punkt pomiaru tętna. Po jego zmonitorowaniu, skręcamy w lewo 

i asfaltową drogą maszerujemy do skrzyżowania Dużej i Małej Obwodnicy Bieszczadzkiej. 

Zachowując ostrożność przechodzimy przez jezdnię i kierując się na Polańczyk po 200-metrach 

skręcamy w lewo. Gruntową drogą podchodzimy na punkt widokowy i przez las dochodzimy do 

zabytkowego kieratu – pamiątce po kopalni ropy, która dawniej eksploatowała te tereny. Przed nami 

niespełna 2-kilometry marsz asfaltową drogą pośród lasu i przechodząc przez teren „Perły 

Bieszczadów” spinamy pętlę czerwonego szlaku, kończąc naszą wędrówkę.    

 

Trasa nr 3 Czarna (czarna) 

(długość – 10,2 km; szacunkowy czas przejścia –  2 godz.) 

Najdłuższa z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park „Gmina Czarna”, oznakowana kolorem 

czarnym, 10,2-kilometrowa pętla. Przebieg czarnej trasy na większości dystansu pokrywa się z trasą 

czerwoną. Przecinamy Dużą Obwodnicę Bieszczadzką i gruntową drogą maszerujemy do wsi Lipie. Po 

drodze mijamy „Źródełko św. Michała”, czynne kiwony – urządzenia służące do wydobywania ropy 

i przekraczamy metalową kładkę na cieku wodnym. Po dojściu do asfaltowej drogi w Lipiu, za znakami 

szlaku skręcamy w lewo. Pomiędzy zabudowaniami maszerujemy ok. 400-metrów i na krzyżówce 

ponownie skręcamy w lewo, kierując się do Czarnej. Maszerując asfaltową drogą dochodzimy do 

punktu pomiaru tętna, gdzie ponownie łączymy się z czerwonym szlakiem. Ostrożnie przecinamy 

skrzyżowanie obwodnic: dużej i małej i gruntową drogą maszerujemy do nieczynnego kieratu – 

eksponatu w Muzeum Kopalnictwa. Tu skręcamy w lewo i asfaltową drogą wracamy do miejsca, gdzie 

rozpoczynaliśmy naszą wędrówkę.  Trasa dedykowana osobom o dobrej kondycji fizycznej.    


