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Trasa ścieżki dydaktycznej
„Cisza, przygoda i przyroda w Puszczy Różanieckiej”
Ścieżka dydaktyczna składa się z 11 stanowisk, a wyznaczona trasa stanowi
kompromis między odległością do pokonania a atrakcyjnością. Znakomicie nadaje się do
spaceru, chociaż można ją pokonać także rowerem górskim. Utrudnieniem są jedynie
piaszczyste drogi, groble między stawami i wąskie kładki przez strumyki. Polecana jest
szczególnie turystom pieszym, gdyż niektóre odległości między stanowiskami można
przebywać różnymi, krótszymi odcinkami. Dla wygody osób przyjezdnych, początek
i koniec ścieżki znajduje się na przystanku PKS. Nazwy stanowisk pochodzą od
najważniejszych obiektów położonych w ich pobliżu oraz wiążą się z nazwą części wsi,
w których się one znajdują.

Trasa ścieżki dydaktycznej wytyczona jest, począwszy od przystanku PKS w Rudzie
Różanieckiej, w następujący sposób:
 od przystanku PKS około 20 m w kierunku Dolin, a następnie pierwszą drogą
podporządkowaną – asfaltową w lewo przez most, w kierunku wschodnim,
a dalej w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż zabudowań „Zarzeki” do
stanowiska nr 1 w pobliżu Zespołu Szkół (ok. 0,5 km);
 ulicą „Zarzeka” 100 m w kierunku północno-wschodnim, w stronę kościoła
pw. Św. Antoniego do stanowiska nr 2;
 drogą wzdłuż posesji kościoła, na skrzyżowaniu w prawo i zaraz, tuż za kapliczką
w lewo-ulicą podporządkowaną, która prowadzi przez dzielnicę – Zadymarkę - do
stanowiska nr 3 obok ekosystemu łąki (1,2 km);
 dalej około 0,9 km ulicą na koniec zabudowań, obok dawnej Rybakówki, dróżką
leśną mając po lewej brzeg stawu Pierwszy Młyn do stanowiska nr 4;
 tą samą ścieżką leśną 0,5 km na północny – wschód, do stanowiska nr 5 obok
stawu Drugi Młyn, gdzie widoczne są ruiny przepompowni dawnego młynu;
 groblą spiętrzającą wodę na rzece Różance, ścieżką w lewo pod górę na wydmę
śródlądową, następnie w prawo leśną drogą do stawów Sinierzatki, groblą między
dwoma stawami do położonej na wprost trudno dostępnej ścieżki wiodącej po
żelaznej kładce przez rowek na północ i dalej na rozstaju dróżek leśnych prosto na
północ przez drugi rowek z żelazną kładką, potem w prawo główną drogą leśną
(nadal na północ), a następnie na rozstaju dróg leśnych w lewo do stawu Krążki,
gdzie znajduje się stanowisko nr 6 – Krążki z roślinnością wodną i sukcesją leśną
(1,2 km);
 następnie pierwszą groblą w lewo w kierunku zachodnim aż do skraju lasu, ścieżką
leśną w lewo (na południe), po kilkunastu krokach na rozwidleniu dróg
w prawo (na zachód) i dalej przez las do kolejnego rozwidlenia dróg, gdzie po
skręceniu w prawo widać drogę asfaltową Ruda Różaniecka – Huta Różaniecka, tą
drogą w lewo (na południe) mijając z prawej strony ruiny dawnej gorzelni, a dalej do
stanowiska nr 7 obok stawu Jezioro, przy którym stoi ośrodek wypoczynkowy
Dębowy Dwór (1,7 km);
 dróżką z lewej strony stawu Jezioro, na rozstaju ścieżek w lewo, można jednak
skręcając w prawo dotrzeć do polany z widokiem na staw oraz gorzelnię i wrócić
z powrotem, dalej z ścieżki leśnej wiodącej w kierunku północno – zachodnim
skręcając na rozwidleniu w lewo na południowy zachód, przecinając następnie
szerszą drogę leśną i kontynuując wędrówkę wąską ścieżką w kierunku północno –
zachodnim dotrzemy do kamienistej drogi, przy której z prawej strony stoi wieża
przeciwpożarowa, a z lewej staw Kępy, tutaj z drogi głównej w prawo (na zachód) na
wydmę śródlądową do stanowiska nr 8 położonego na Łysej Górze, gdzie znajduje
się doskonały punkt widokowy (1,2 km);
 powrotną ścieżką do stawu Kępy i dalej na prawo drogą główną na południowy –
wschód, wzdłuż cmentarza komunalnego, na rozwidleniu dróg w lewo, następnie
przed zabudowaniami po lewej stronie, betonowymi schodami w górę aż do
stanowiska nr 9 położonego na cmentarzu partyzanckim (0,5 km);
 schodami w dół, ulicą w lewo wzdłuż zabudowań części wsi zwanej Zagórą, na
skrzyżowaniu ulic prosto, mijając z prawej strony nowy budynek Domu Pomocy
Społecznej z lewej staw Kępy, następnie w prawo (na południe) drogą asfaltową
w kierunku Żukowa do stanowiska nr 10 obok dawnego pałacu Wattmanów
i stawu Elektrownia (0,3 km);

 drogą w stronę Żukowa, wzdłuż poczty, bramy wjazdowej Domu Pomocy
Społecznej, placu zwanym Bojkówką z boiskiem sportowym i dalej ścieżką przed
sklepem spożywczym w lewo, przez most na rzece do stanowiska nr 11, gdzie
można zobaczyć zakola rzeki Różanki (0,4 km);
 chodnikiem między ogrodzeniami gospodarstw i dalej w prawo na ulicę asfaltową
dzielnicy Zarzeki, mijając ponownie budynek szkoły aż na przystanek PKS w Rudzie
Różanieckiej (0,6 km).

Cała ścieżka „Cisza, przygoda i przyroda w Puszczy Różanieckiej”, liczy 9 km
długości, można ją przejść bez przystanków w około 2,5 – 3 godziny. Należy jednak
pamiętać, że czas przejścia, odległość do pokonania oraz bogactwo wrażeń i informacji,
jakie zdobywa się po drodze, powodują, że pełną trasę mogą pokonać w jeden dzień raczej
starsi uczniowie. W młodszych klasach szkoły podstawowej większe korzyści można
uzyskać przechodząc ścieżkę etapami, poświęcając na jej poszczególne odcinki
jednorazowo 2 lub 3 jednostki lekcyjne. Uatrakcyjnieniem zajęć na ścieżce są ciekawe
zadania wykonane w kodach QR.

Życzymy wszystkim podglądającym otaczającą przyrodę radości
i bogatych przeżyć na trasie ścieżki.

