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Widok ogólny Parku

Nordic Walking Park „Gmina Olszanica”

 Nordic Walking Park „Gmina Olszanica” to jeden z pięciu tego typu parków wytyczonych na 
obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”. W skład Parku wchodzą 3 trasy: 
zielona – pętla o długości 4,9 km; czerwona – w układzie tam i powrót o długości 9 km i czarna – 
pętla o długości 9,3 km. Wejście na trasy zlokalizowano przy zatoczce autobusowej w Zwierzyniu, 
w okolicach zakola rz. San. Trasy poprowadzone są leśnymi duktami, polnymi ścieżkami, asfaltowy-
mi drogami, chodnikami i krótkim fragmentem zabytkowych „kocich łbów”. Na trasach zamonto-
wano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru 
tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne 
wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno 
do entuzjastów nordic walkingu,  jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Cztery 
pozostałe Nordic Walking Parki znajdują się na terenie Gmin: Czarna, Lutowiska, Solina i Ustrzyki 
Dolne. Łącznie długość pięciu Nordic Walking Parków wynosi 100 km.
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TRASA NR 1 (zielona)
długość – 4,9 km; szacunkowy czas przejścia – ok. 1 h

 Niewymagająca, poprowadzona w formie 4,9-kilometrowej pętli trasa, przeznaczona zarówno 
dla początkujących jak i zaawansowanych miłośników nordic walkingu. Wejście na trasy zlokalizowano 
przy zatoczce autobusowej w Zwierzyniu, w okolicach zakola rz. San. Po wykonaniu rozgrzewki, której 
propozycje zamieszczono na tablicy z opisami tras ruszamy na szlak. Asfaltową drogą pomiędzy rz. San 
a masywem góry Trzy Kopce maszerujemy do obiektów Elektrowni Wodnej „Myczkowce”. Przechodzimy 
przez most na Sanie i skręcamy w lewo. Gruntową drogą maszerujemy przez zarośla i dochodzimy do 
punktu pomiaru tętna. Czarny szlak biegnie prosto, a my skręcamy w lewo. Maszerując dalej za znakami 
zielonego szlaku mijamy przydrożne kapliczki – stacje drogi krzyżowej, fragmentem której wracamy 
do Zwierzynia. Jeszcze chwila i po przekroczeniu mostu na Sanie docieramy do zatoczki autobusowej, 
spinając pętlę zielonego szlaku. 

Trasy
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TRASA NR 2 (czerwona)
długość – 9 km; szacunkowy czas przejścia – 2 h

 Wejście na trasę zlokalizowane jest w Orelcu, przy charakterystycznej drewnianej rzeźbie zbójnika 
karpackiego tołhaja.  Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem 
tras, ruszamy na szlak. Przecinamy drogę nr 895, łączącą Solinę z Uhercami Mineralnymi i przechodząc 
obok zabytkowego drewnianego kościoła pw. Św. Józefa z 1740 r. asfaltową drogą maszerujemy w górę. 
Po pokonaniu 1,5-kilometra, na rozstaju dróg kierujemy się w prawo. Kilometr dalej, odchodząc 
100-metrów od czerwonego szlaku, możemy zobaczyć pomnik przyrody – skałkę – zwaną popularnie 
„Oreleckim kamieniem”. Wiąże się z nim ciekawa legenda „Kamienne serce Macochy” spisana przez Oskara 
Kolberga. Spod szczytu Michałowca (472 m n.p.m.) gruntową drogą schodzimy do Myczkowiec, gdzie 
przy wejściu na koronę Zapory osiągamy półmetek trasy. Po zapoznaniu się z atrakcjami turystycznymi 
czekającymi na nas w Myczkowcach, tą samą drogą wracamy do Orelca. Alternatywnie możemy wydłużyć 
nasz marsz wchodząc na czarną trasę do Zwierzynia lub przekraczając Zaporę połączyć się z trasą zieloną. 
Trasa dedykowana osobom o dobrej kondycji fizycznej.
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TRASA NR 3 (czarna)
długość – 9,3 km; szacunkowy czas przejścia – 2 h

 Najdłuższa z tras chodzących w skład Nordic Walking Park „Gmina Olszanica”, oznakowana kolo-
rem czarnym, 9,3-kilometrowa pętla. Przebieg czarnej trasy na części dystansu pokrywa się z trasą zielo-
ną. Startujemy z zatoczki autobusowej w Zwierzyniu i asfaltową drogą biegnącą prawym brzegiem Sanu 
dochodzimy do Elektrowni Wodnej „Myczkowce”. Przekraczamy most na Sanie i dochodząc do punktu 
pomiaru tętna skręcamy w prawo. Jeszcze chwila i dochodzimy do „Cudownego źródełka”. Do źródełka, 
tryskającego mineralną wodą leczniczą, od XIII w. przybywali pątnicy na odpust w Święto Podwyższe-
nia Krzyża. Ruszamy dalej i gruntowymi drogami docieramy do schodów, którymi zejdziemy do Zapory 
w Myczkowcach. Przechodzimy koroną zapory i za znakami szlaku kierujemy się na Uherce Mineralne. 
Maszerując asfaltową drogą, a następnie fragmentem zabytkowych „kocich łbów”, mijamy Ośrodek Wy-
poczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Myczkowce. Znajdujący się w ośrodku Ogród Biblijny, czy Galeria 
Miniatur Cerkwi i Kościołów, to z pewnością miejsca warte obejrzenia. Idąc dalej przekraczamy most na 
rz. Olszance i skręcamy w lewo. Jeszcze chwila i po pokonaniu niespełna 10 kilometrów kończymy marsz 
w Zwierzyniu, gdzie spinamy pętlę czarnego szlaku. 
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Hipsometria tras
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System oznakowań
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Wizualizacja
rozmieszczenia tablic
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Znaki kierunkowe
(szablony)
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Wizualizacja
konstrukcji tablic
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Inne



26

TECHNIKA NORDIC WALKING

NORDIC WALKING
 
NORDIC WALKING to połączenie marszu z techniką odpychania się od podłoża za pomocą 
specjalnie zaprojektowanych kijków, których umiejętne używanie angażuje do pracy mięśnie 
górnej połowy naszego ciała. Całość przypomina narciarstwo biegowe w połączeniu z chodem 
sportowym. Podczas marszu z kijkami, przy prawidłowej technice, uruchomionych jest około 
90% mięśni naszego ciała. Nordic Walking to sport nad wyraz łagodny, nie stawia zbyt wielkich 
wymagań, nie trzeba uczyć się żadnych skomplikowanych ćwiczeń. Jest stosunkowo prosty do 
opanowania - obwiązuje zasada, że prawy kij ma uzyskać kontakt z podłożem w momencie, gdy 
stawiamy na nim lewą piętę i odwrotnie. To niewątpliwie sport dla wszystkich. 
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ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA DOBRY WYBÓR KIJKÓW

Trzon kijka powinien być lekki i elastyczny. Materiał, z którego jest 
wykonany powinien wytrzymać działanie nawierzchni o różnym podłożu 
oraz nacisk osób o różnym ciężarze ciała, co stanowi również czynnik 
bezpieczeństwa. 

Grot ostro zakończony w dolnej części kijka, wbija się w grunt pod 
właściwym kątem i nie ślizga się. Używany jest do chodzenia po miękkim 
terenie lub na śliskich i ośnieżonych drogach w zimie. Trenując na twardych 
nawierzchniach, nakładamy na grot „asfaltowe buciki”, które absorbują 
uderzenie o podłoże i umożliwiają skuteczne odpychanie się. 

System pasków mocujących rękę w rękojeści. Paski muszą być mocne, 
solidnie wykonane i dobrze dopasowane do ręki, aby można było 
swobodnie chwytać rękojeść kijka. Odpychając się kijkiem za linią tułowia, 
zewnętrzna część dłoni opiera się na pasku rękojeści, a palce rozluźniają 
uchwyt. Wygodny pasek musi być zatem także miękki i nie posiadać 
szwów, które mogłyby obcierać rękę i zakłócać krążenie krwi. Pasek 
powinien także posiadać możliwość regulacji stosownie do wielkości ręki, 
co umożliwia pewny chwyt.

Rękojeść. Profilowana lub prosta. Najczęściej wykonana z tworzyw 
sztucznych, specjalnej gąbki lub korka.
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DOBÓR ODPOWIEDNIEJ DŁUGOŚCI KIJKA

Właściwa długość kijka do Nordic Walking związana jest ze wzrostem ćwiczącego. Kijkiem 
o odpowiedniej długości można odpychać się za linią tułowia, a zatem mięśnie kończyn górnych, 
barków oraz górnej części pleców mogą być zaangażowane w tym odepchnięciu. Właściwa długość 
kijka może być mierzona przy pomocy przywiedzionej do ciała oraz zgiętej pod kątem 90 stopni 
kończyny górnej, kiedy uchwyt rękojeści kijka jest rozluźniony, a kijek bez „bucika asfaltowego” 
oparty jest o podłoże pod kątem prostym.
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ZDROWOTNE ASPEKTY NORDIC WALKING

Ten „magiczny” spacer po zdrowie śladem Finów, pionierów Nordic Walking na świecie, łączy 
w sobie to wszystko co najważniejsze w promowaniu zdrowia i szeroko rozumianej profilaktyki. 

Nordic Walking:
• wzmacnia układ sercowo-naczyniowy
• redukuje nadciśnienie, a także poziom cukru i cholesterolu we krwi 
• obniża ciśnienie spoczynkowe krwi
• angażuje duże grupy mięśni całego ciała, uaktywnia 90% mięśni całego ciała
• uruchamia górny odcinek kręgosłupa i rozluźnia napięcia okolic szyjno-barkowych
• zwiększa pobór tlenu przeciętnie o 20-58% w zależności od intensywności wbijania kijków
• odciąża aparat ruchowy do 30%, przede wszystkich stawy kolanowe i dolny odcinek 
  kręgosłupa
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TRZY POZIOMY NA JAKICH MOŻNA TRENOWAĆ NORDIC WALKING 

1. Poziom rekreacyjny 
Odpowiedni dla osób starszych, z przeciwwskazaniami lekarskimi do nadmiernego wysiłki, otyłych 
lub powracających, po dłuższej przerwie, do aktywności fizycznej. Na tym poziomie możemy 
popracować nad swoją kondycją i zdrowiem na niskim poziomie intensywności (tętno 50%-60% 
HRmax).
 
2. Poziom fitness 
Dedykowany osobom sprawnym, zdrowym, z dobrą kondycją. Zajęcia na tym poziomie pozwolą, 
poprzez właściwy dobór ćwiczeń, zrealizować dowolnie zdefiniowane cele z zakresu siły, gibkości, 
czy wytrzymałości. Na tym poziomie pracujemy w zakresach tętna 60% - 75% HRmax.

3. Poziom sportowy
Przeznaczony dla osób dobrze wytrenowanych, które pragną wyzwań w aktywności sportowej. 
Na tym poziomie ćwiczy się do granic fizycznych możliwości, poprzez dobrze zaprojektowany 
program treningowy. Ważne, aby przed podjęciem treningu na poziomie sportowym, dobrze 
opanować technikę klasyczną, oraz mieć doświadczenie w wykonywaniu ćwiczeń z wykorzystaniem 
kijków. Trening sportowy to praca w maksymalnych zakresach tętna (75% - 100%).


