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Na terenie gminy Pleśna koncepcja 
związana z wykonaniem 
infrastruktury w ramach Źródlanego 
Szlaku obejmuje 5 lokalizacji: 
 
1. ośrodek Relaks w miejscowości 

Łowczówek, 
2. tereny położone obok cmentarza 

wojennego nr 171 w Łowczówku 
3. Lubinka, 
4. Dąbrówka Szczepanowska- 

tereny  obok dawnej szkoły 
podstawowej, 

5. Lichwin- tereny wokół góry Wał. 
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1. Zagospodarowanie terenu w Łowczówku 
 
W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu dawnego ośrodka wypoczynkowego 
Relaks, położonego w sąsiedztwie rzeki Biała.  
Teren inwestycji podzielono na strefy cichą i głośną. 
W głośnej strefie zlokalizowano tereny intensywnej rekreacji ruchowej: 
• piłka siatkowa plażowa, 
• tenis, siatkówka, 
• siłownia plenerowa 
• miejsce  zabaw dzieci  
• urządzenia hydroterapii  
• miejsce do leżakowania (odpoczynek bierny) –wyciszenie 
  
W strefie cichej zlokalizowano ścieżki spacerowe o nieregularnym kształcie oraz tereny 
zielone. 
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W budynku zlokalizowana będzie sala multimedialna przeznaczona do uzyskania wszelkich  informacji 
turystycznych. Tablice multimedialne, mapy z naniesionymi najciekawszymi miejscami w Gminie 
Pleśna, plansze ze szlakami  itp. 
Znajdować się tu będzie również stół multimedialny wykonany w technologii projekcyjnej                      
z możliwością precyzyjnego rozpoznawania znaczników 2D i w przyszłości elementów 3D. 
Zlokalizowany będzie ekran multimedialny wraz z miejscami do siedzenia z możliwością uzyskania 
informacji obrazowych. 
W pozostałej części obiektu znajdują się pomieszczenia czynnej rekreacji: 
a) urządzenia do wodoterapii opartej na metodzie lecznictwa księdza Sebastiana Kneippa: 
•wanna do zażywania kąpieli wodnych – w formie niecki o nieregularnym kształcie do głębszego 
zanurzenia   
•ścieżka do brodzenia w wodzie – ścieżka z kamieniami otoczakami na dnie koryta z przeszkodami w 
postaci donic zatopionych w wodzie z otworami umożliwiającymi jej przepływanie  
•urządzenia do hydroterapii rąk i łokci – urządzenie siedzące do moczenia rąk i łokci                                     
z  podłokietnikami wypełnionymi wodą i podłożem kamiennym  
•urządzenie do hydroterapii nóg –moczenie stóp oczka wodne z ławeczką  
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b) w budynku wprowadzono elementy i stanowiska w postaci ciekawie zaaranżowanych elementów 
pobudzających do rekreacji ruchowej tzw. multimedialne stanowiska trenażerowe tzn. bieżnia, 
wiosła, steper. Na ekranie multimedialnym będzie można dobrać tzw. ścieżkę (np. las, teren górski , 
woda itp. w zależności od danego urządzenia do ćwiczeń oraz  indywidualnego tempa ćwiczeń). 

 
Aranżacja ścian nawiązywać będzie do terenów leśnych, fototapety, naturalnie tzw. „zielone” ściany 
odpowiednio podświetlone. Sufity lekkie napinane w nawiązaniu do naturalnego nieba, aby osoby 
przebywające w obiekcie odczuwały naturalność otoczenia. System nagłośnienia – muzyka tzw. 
relaksująca.  
 
Pomiędzy zasadniczym budynkiem a pomieszczeniami technicznymi pod zadaszeniem zlokalizowano 2 
zewnętrzne stoły do tenisa. 
 
Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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2. Budowa węzła w Łowczówku 
 
W ramach zadania powstanie ścieżka przyrodnicza, która prowadzić będzie od budynku 
Urzędu Gminy Pleśna, fragmentem wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Lichwina,             
a następnie poprzez tereny leśne w kierunku cmentarza Legionistów nr 171 . 
Ścieżka pełnić będzie funkcję edukacyjną-osoby zwiedzające będą mogły poznać lokalną 
faunę i florę, a na końcu trasy historię miejscowości Łowczówek.  
Na trasie ścieżki ustawione zostaną tablice informacyjne dotyczące osobliwości 
przyrodniczych oraz stacje przeznaczone do odpoczynku.  
Na ścieżce zastosowany będzie system znaczników pozwalających na skorzystanie                 
z aplikacji informacyjnych mających na celu uzyskanie niezbędnych informacji na temat 
atrakcji znajdujących się w pobliżu i pomocy dydaktycznej, informacyjnej, nawigacyjnej  
Długość ścieżki wynosi ok. 4 km. 
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Na końcu ścieżki, przy cmentarzu Legionistów w Łowczówku,  wykonane zostanie 
miejsce postojowe, na którym powstanie: 
• parking dla samochodów, 
• miejsce na grill, 
• wiata, 
• stół z ławeczkami, 
• toaleta. 
 

Teren zostanie oświetlony lampami hybrydowymi. 
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3. Budowa węzła w miejscowości Lubinka 
 
Teren zlokalizowany jest bezpośrednio przy drodze gminnej, w pobliżu budynku OSP      
i cmentarz wojennego nr 191. 
Obiekt będzie łącznikiem na trasie szlaku, na którym będzie można odpocząć i wybrać 
dalszy kierunek jazdy.  
 
W ramach prac zaplanowano: 
a) remont istniejącej drewnianej wiaty, 
b) budowę budynku toalety publicznej- budynek systemowy, przystosowany do osób 

niepełnosprawnych, 
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c) budowę obiektów małej architektury: 
• ławki, 
• stoliki, 
• stojaki, 
• kosze na śmieci, 
• tablice informacyjne, 
• samoobsługową stację naprawy rowerów, 
• latarnie parkowe solarne LED, 
• kamienny grill. 
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4. Zagospodarowanie terenu w Dąbrówce Szczepanowskiej 
 
Teren podzielono na strefy: 
I strefa parkowania, komunikacji, gospodarcza: 
Znajdują się w niej miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsce na rowery. 
 
II strefa łazienek leczniczych : 
Znajdują się w niej następujące urządzenia wraz z informacją o metodzie leczenia ks. 
Kneippa: 
a)niecka do głębszego zanurzania, 
b)ścieżka do brodzenia w wodzie, 
c) tężnia solankowa. 
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Zlokalizowano również toaletę publiczną (WC). 
Plac przeznaczony do cichego wypoczynku przy muzyce relaksacyjnej oddzielony od 
ciągu komunikacji pieszo-jezdnej pasem zieleni niskiej. 
Plac wyposażony w tablice informacyjne, ławki. 
 
III strefa  przeznaczona dla dzieci (plac zabaw) 
 
IV strefa przeznaczona na ścieżkę do chodzenia boso ( c.d. terapii ks. Kneippa) 
-budowa ścieżki do chodzenia boso w ramach terapii stóp  
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V strefa – mini ogród sensoryczny  
Znajdują się w niej rośliny o różnych zapachach, pokroju liści, smakach itp.  oraz mini 
urządzenia wytwarzające różne dźwięki pod wpływem wiatru. 
VI – strefa wypoczynku i rekreacji głośnej 
Plac, na którym zlokalizowano stoły z ławkami oraz  altanę z grillem. 
Obok placu wykorzystując naturalną skarpę zlokalizowano alpinarium –ogród 
zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym odtworzono górskie środowisko 
naturalne z roślinami .  
VII – strefa  sportowo-rekreacyjna   
Miejsce do rekreacji ruchowej –siatkówka, koszykówka. 
VIII –strefa z wieżą widokową 
U podstawy  wieży widokowej usytuowano taras z ławkami. 
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5. Budowa geologicznej ścieżki edukacyjnej w Lichwinie 
 
 
 

Ścieżka obejmuje skamieniałe pnie drzew i kamieniołomy. Długość ścieżki wynosi ok. 
3 km.  3 przystanki na trasie ścieżki: 
•miejsce rozwiązania I Batalionu Barbara 16 pp - START 
•cmentarz z okresu I wojny światowej nr 187 -(miejsce pochówku austriackiego 
grafika Franza Hofera) 
•kamieniołom - na południowo-wschodnim grzbiecie góry Wał  znajduje się 
wyrobisko nieczynnego kamieniołomu łupka mioceńskiego. Podczas eksploatacji 
surowca skalnego wydobyto skamieniałe pnie drzew. Ich wiek oceniono na 66 
milionów lat .  
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Atrakcje turystyczne Gminy Pleśna znajdujące się na trasie planowanego szlaku 

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej 
Głaz narzutowy „Diabli kamień” w Lichwinie 

Cmentarz nr 171 w Łowczówku 
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Pałac w Janowicach 

uroczysko w Janowicach 

Widok z góry Wał (Lichwin) 
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