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„Przygotowanie projektu pn. Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody" 



 

 

 
 

1. Zagospodarowanie terenu wokół góry Wał w Lichwinie, 

2.  Budowa stanicy rowerowej na węźle „Źródlanego szlaku”                    

w miejscowości Lubinka, 

3. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Łowczówek,  

4. Budowa węzła „Źródlanego szlaku” w miejscowości Łowczówek.  

W ramach przedmiotowego projektu Gmina Pleśna planuje 

opracowanie dokumentacji dla czterech zadań: 

 

„Przygotowanie projektu pn. Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody" 



 

Zagospodarowanie terenu wokół góry Wał w Lichwinie 

 
Teren inwestycji obejmuje działki wokół góry Wał w miejscowości Lichwin. Na działce 

zbudowane zostaną łazienki mineralne z założeniem ogrodowym i wieża widokowa.  

 

Pozostałe elementy inwestycji to: 

• parking,  

• poidełko,  

• stanica rowerowa z wiatą, stołem z ławkami, koszem na śmieci, 

• stojakiem na rowery;  

• oświetlenie hybrydowe,  

• toalety.  

 

Całość uzupełniać będą tablice informacyjne opisujące metodę Kneippa także w innych niż  

wodne aspektach (zioła, dieta, ruch) wraz z opisem sposobu wykonywania podstawowych  

zabiegów wodoleczniczych z wykorzystaniem wody i urządzeń leczniczych znajdujących się  

na zagospodarowanym obszarze.  
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Do łazienek mineralnych prowadzić będzie „geologiczna ścieżka edukacyjna” obejmująca: 

skamieniałe pnie drzew - głaz narzutowy „Diabli kamień” i kamieniołomy.  

Zagospodarowanie terenu wokół góry Wał będzie miało funkcje rehabilitacyjne (łazienki) 

oraz edukacyjne (ścieżka geologiczna).  

Miejsce będzie także doskonałym punktem turystycznym, w którym będzie można się zatrzymać,  

zaplanować kolejne etapy podróży i podziwiać piękne widoki (wieża widokowa). 
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Zagospodarowanie terenu wokół góry Wał w Lichwinie 

 



Budowa stanicy rowerowej na węźle „Źródlanego szlaku”  

w miejscowości Lubinka 

Obiekt będzie „łącznikiem” na trasie szlaku, w którym będzie można odpocząć  

i wybrać dalszy kierunek jazdy. 

 

Elementy planowanej inwestycji:  

• wiata,  

• tablica informacyjna o szlaku,  

• drogowskazy z podaniem odległości do najbliższych punktów wchodzących  

      w skład „Szlaku”, 

• stojaki na rowery, 

• kosz na śmieci,  

• stolik z dwoma ławkami,  

• lampa hybrydowa,  

• toaleta.  
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Zagospodarowanie terenu w miejscowości Łowczówek  

 
Obszar zagospodarowania obejmuje teren dawnego ośrodka wypoczynkowego Relax, 

który położony jest na brzegu rzeki Biała.  

Na terenie zostaną zamontowane urządzenia do hydroterapii – bicze wodne, oczko  

wodne, fontanny, kurtyna wodna oraz siłownia terenowa. 

Teren zostanie oświetlony 25 lampami fotowoltaicznymi oraz uzupełniony elementami  

małej architektury, zaplanowano też budowę toalety.  
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Infrastrukturę uzupełni także ok. 600 

metrowa trasa do jazdy na rolkach. Dla 

osób przyjeżdżających z dziećmi 

zaplanowany zostanie mały kącik zabaw 

dla najmłodszych. 



Budowa węzła „Źródlanego szlaku” w miejscowości Łowczówek  

 
Ścieżka przyrodnicza prowadzić będzie od centrum Pleśnej do cmentarza Legionistów nr 171. 

Ścieżka będzie pełniła przede wszystkim funkcję edukacyjną - osoby będą mogły poznać faunę       

i florę występującą na terenie miejscowości Łowczówek, a na końcu trasy poznać historię  

związaną z powstaniem cmentarza Legionistów i z bitwą pod Łowczówkiem. 

 

W przebiegu ścieżki powstaną tablice informacyjne dotyczące osobliwości przyrodniczych oraz 

elementy małej architektury. 

Na końcu ścieżki przy cmentarzu Legionistów wykonane zostanie miejsce postojowe, na którym 

powstanie:  

• parking dla samochodów,  

• wiata,  

• miejsce na grill,  

• stół z ławeczkami, kosze na śmieci.  

 

Teren zostanie oświetlony lampami hybrydowymi.  

Długość ścieżki: ok. 4 km. 
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Atrakcje turystyczne Gminy Pleśna znajdujące się  

na trasie planowanego szlaku 
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Widok z góry Wał (Lichwin) Głaz narzutowy „Diabli kamień” 

(Lichwin) 

Cmentarz Legionistów nr 171  

( Łowczówek) 

Widoki (Janowice) Skamieniałe pnie drzew 

(Lichwin) 

Centrum Produktu Lokalnego  

(Rzuchowa) 



 Dziękuję za uwagę 
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