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Zamierzając zaliczyć blisko 14-kilometrową pętlę w Dolinie Samicy należy zarezerwować sobie znaczą część dnia, a przy większej 
fantazji nawet dwa dni. Na trasie można zaobserwować wiele pozytywnych przykładów zatrzymywania wody w lesie.

Leśnicy z Nadleśnictwa Wło-
szakowice planując przebieg tra-
sy postarali się, aby pokazać naj-
ciekawsze miejsca w kompleksie 
leśnym pomiędzy Święciecho-
wą, Wilkowicami, Mórkowem, 
Smyczyną, a Krzyckiem Wiel-
kim. Samica jest raczej niepozor-
nym strumieniem przepływają-
cym przez te tereny, jednak dzię-
ki koncepcji wdrażania programu 
małej retencji, w lesie utworzo-
ne zostały akweny bardzo wzbo-
gacające tamtejszą faunę i florę.

Licząca 13,7 km długości pę-
tla znajduje się w środku kom-
pleksu leśnego, ale prowadzą do 
niej drogi z kilku miejscowości. 

Z Wilkowic trzeba przejść 
około kilometra drogą obok Re-
gionalnej Izby Tradycji i Kultu-
ry Wiejskiej i prowadzącą pod 
wiaduktem drogi ekspresowej S5.

W Mórkowie samochodem 
można dojechać aż do parkin-
gu leśnego za wiaduktem nad 
S5. Stamtąd do pętli przy leśnej 
pasiece jest około 300 metrów.
Po drodze atrakcją wartą obejrze-
nia jest Mórkowski Jar, o którym 
już pisaliśmy w wydaniu „ABC” 
nr 3101.

Ze Smyczyny do pętli jest pół-
tora kilometra. Z głównej drogi 
należy skręcić w lewo za kom-
pleksem Rancza Smyczyna.

Z kolei z Boguszyna do pętli 
prowadzi leśna droga w kierun-
ku Błotkowa. 

Z Krzycka Wielkiego można 
dojechać ulicą Szkolną niemal-
że do samego szlaku, gdyż prze-
biega on przez położoną na skra-
ju lasu polanę.

Najdalej do pętli, około 2 kilo-
metry, jest z drogi Święciechowa
-Gołanice. Zaprowadzi nas tam 
dukt rozpoczynający się na skra-
ju lasu przed Gołanicami.

Turyści zamierzający wyko-
rzystać pętlę na dwudniowy wy-
pad w kręgu przyjaciół lub rodzi-
ny, znajdą noclegi w gospodar-
stwach agroturystycznych Fol-
wark Mila w Krzycku Wielkim 
lub Ranczo Smyczyna w Smy-
czynie.
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Poznaj ciekawe okolice Leszna!

Leśna pętla w Dolinie Samicy

▲ Leśnicy starają się, aby jak najwięcej wody zatrzymać w lesie. Ważne jest to nie tylko dla drzewostanu
i zwierząt, ale również tworzy niezwykle urokliwe miejsca dla turystów. Kto ma szczęście może spotkać na tym 
leśnym stawie łabędzie.

▲ Z oznakowanej na czerwono 
pętli można dojść do wielu cie-
kawych miejscowości. Od tego 
punktu do Smyczyny jest 1600 me-
trów. We wsi jest piękna gospoda,
w której można zaplanować posi-
łek, a nawet nocleg w gospodar-
stwie agroturystycznym.

▲ Trasa pętli wiedzie przez urokliwą polanę w pobliżu Krzycka Wielkiego. Z platformy widokowej można zaob-
serwować pływające w wodzie ryby (raczej dość małe).

▲ Długość pętli to aż 13,7 km. Można do niej dojść lub dojechać na ro-
werze z Wilkowic, Mórkowa, Smyczyny, Boguszyna, Krzycka Wielkiego 
oraz drogi Święciechowa - Gołanice.

▲ W miejscach odpoczynku leśnicy ustawili wykonane z pni stojaki rowerowe.  Fot. (4x) J. Kuik


