
Trasa nr 1 - Grzybek
To jedna z najciekawszych tras Borów Tucholskich. Pokrywa się częściowo z leśną trasą spacerową na półwysep 

Grzybek.  Początkujących wędrowców, co chwila zaskakiwać będą zmieniające się krajobrazy.

Z Centrum Nordic Walking przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu przechodzimy ul. Ks. Semraua, dalej ul. Kościelną 

i Dolną, aż docieramy do ul. Sportowej. To droga prowadząca do Grzybka. Po prawej stronie mamy stadion sportowy i 

miejsca parkingowe dla samochodów.

Przez wiadukt kolejowy (zbudowany w 1906 r.) wchodzimy w oazę zieleni Borów Tucholskich. Wokoło rozciągają się 

60-80 letnie drzewostany sosnowe, poprzetykane licznymi brzozami, dębami i jałowcem. W runie spotykamy wiele 

roślin objętych ochroną prawną np. konwalia majowa, kokoryczka wielkokwiatowa, a także mchy i porosty.

Pierwsza polana po obu stronach drogi (w obniżeniu terenowym) to Popowe Łąki, z którymi związana jest legenda o 

nieszczęśliwych kochankach. Wzdłuż asfaltu, prawą stroną drogi - zwyczajowej trasy mieszkańców Osia do kąpieliska 

na półwyspie Grzybek, dochodzimy do mostu drogowego na rzece Wdzie (Czarnej Wodzie). Dla chętnych polecamy 

jeszcze kilka minut spaceru po półwyspie Grzybek, na którego krańcach czeka nas przedsmak raju. Przed nami rozciąga 

się ogromna przestrzeń Zbiornika Żurskiego otulona płaszczem zielonych drzew.

Nasza trasa jednak wcześniej, jeszcze przed mostem, skręca w prawo i wiedzie leśnymi ścieżkami wzdłuż Zatoki 

Dyżurna. Ze względu na liczne głębiny i jeszcze liczniejsze wypłycenia to miejsce chętnie odwiedzane przez amatorów 

wędkarstwa. Z wysokich skarp rozpościerają się malownicze krajobrazy. Wzdłuż ścieżek mijamy potężne sosny, 

świerki i dęby oraz liczne stanowiska roślin chronionych. Zewsząd docierają do nas śpiew i głosy ptaków. Łabędzie, 

żurawie, kaczki i zimorodki, budujące swoje gniazdach w stromych zboczach doliny. Czasem, wysoko na niebie 

pojawia się orzeł bielik, rybołów, kania ruda i czapla. Wędrując, przechodzimy obok Źródła Dawida (liczne źródliska 

wypływające z wysokiego zbocza) i docieramy do końca zatoki. Dalej czeka nas strome podejście, ostry skręt w prawo i 

wędrówka aż drewnianego mostku i strugi odprowadzającej wody z Jez. Starnie. W czasie przemarszu obserwujemy 

liczne bagna będące naturalnym stanowiskiem bobrów z tamami i żerowiskami. Znajdujemy się na szlaku Leśnej 

Ścieżki Edukacyjnej ,,Zatoki,, z punktem postoju - miejscem wypoczynku. Tam, po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Nadleśnictwem Osie, dla grup zorganizowanych istnieje możliwość rozpalenia ogniska. pieczenia kiełbasek itd. - 

jednym słowem Piknik Nordic Walking. Maszerując dalej, po prawej stronie mijamy oczyszczalnię ścieków, 

przechodzimy pod wiaduktem kolejowym (tu też mamy parking dla pojazdów) i wchodzimy na szosę Osie - Tleń. 

Wkraczamy do Osia chodnikiem z lewej strony. 




