
Dogtrekkingowy 
przewodnik  

po województwie śląskim

Pomysły na wycieczki z psem



Mamy przyjemność zaprezentować Wam 10 tras na terenie 

województwa śląskiego, które naszym zdaniem idealnie 

nadają się do turystyki z psem. Część z nich obejmuje 

lokalizacje Pucharu Polski w Dogtrekkingu, któremu 

patronuje Województwo Ślaskie. Mamy nadzieję, że tak 

samo jak nam, przemierzanie tych szlaków sprawi Wam 

wiele przyjemności. Przewodnik jest przede wszystkim 

przedstawieniem atrakcyjnych miejsc - pomysłów 

na wycieczkę z psem, które można dostosować do 

własnych upodobań. Jego źródłem są trasy zaplanowane 

i sprawdzone przez właścicieli psów, którzy brali udział 

w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Potencjał regionu, jego przyrodnicza różnorodność 

jest absolutnie wyjątkowa. Dlatego mamy nadzieję, że 

w przyszłości uda nam się dodać kolejne trasy i zaprosić 

Was na wędrówkę w nowe miejsca.



Kliknij aby powrócić do spisu tras

Zielonym kolorem oznaczyliśmy miejsca organizacji  
Pucharu Polski w Dogtrekkingu
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Instrukcja
 

Park Śląski

 Hala Wystaw Kapelusz - Żyrafa - Świątynia 

Petrycha - Linia Południka 19E - Aleja Leśna 

- Aleja Muzyków - Staw Hutnik - Muzeum 

„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”  

- Stadion Śląski - Kapelusz

 12 km   3:30 h

Park Śląski w Chorzowie to jeden z największych parków 

w Europie, a prawie połowa jego powierzchni to tereny 

leśne, dlatego świetnie nadaje on się na spacer z psem. 

Proponujemy Wam trasę na której poznacie „leśną” część 

Parku, ale nie tylko - prowadzi ona między innymi przez 

skansen. Jest to pomysł na jedną z wielu wycieczek po 

Parku Śląskim - można go odwiedzać wiele razy i za 

każdym razem odkryć coś nowego.
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Aby przejść do 
danej trasy kliknij 
w odpowiednią ikonę 
albo pozycję w spisie

Aby wyświetlić 
lokalizację trasy 
w przeglądarce kliknij 
w mapkę
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Lubliniec
Stawy Kokotek l i Kokotek ll

 Nadleśnictwo Lubliniec – Pilska Droga  
– Staw Kokotek l Staw Kokotek ll  
– Nadleśnictwo Lubliniec 

 14 km   4:00 h
Lasy Lublinieckie to jeden z większych kompleksów 
leśnych w Polsce. Liczne drogi i ścieżki leśne  umożliwiają 
zaplanowanie zarówno 5 jak i 50 km wycieczki. Nie znając 
tych lasów lepiej zaopatrzyć się w mapę lub korzystać 
z nawigacji GPS - oznaczeń jest stosunkowo niewiele. 
Najdalej wysuniętymi punktami na zaproponowanej trasie 
są stawy Kokotek l i Kokotek ll. Są to niewielkie choć 
atrakcyjne zbiorniki, gdzie gromadzi się liczne ptactwo 
wodne. Przy obu są miejsca, gdzie można zrobić sobie 
przerwę na odpoczynek. Trasa w całości przebiega 
lasami. Bez problemu można ją skrócić lub wydłużyć. 
Startujemy z okolic parkingu przy Nadleśnictwie Lubliniec.
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https://goo.gl/maps/oHAQcNU4d3Gfoked9
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Złoty Potok 
Jura Krakowsko-Częstochowska 

Andrzej Hyla 
Jacob (owczarek niemiecki) 

 18,44 km   3:43 h
Zwiedziliśmy nasze ulubione lasy w Złotym Potoku: 
źródła (w tym Źródło Spełnionych Marzeń), Grotę 
Niedźwiedzią i spokojne wiejskie dróżki. Trasa dla 
każdego niemal o każdej porze roku.
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https://goo.gl/maps/tsmyYqZVHG3v2opV8
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Park Śląski
 Hala Wystaw Kapelusz - Żyrafa - Świątynia 
Petrycha - Linia Południka 19E - Aleja Leśna 
- Aleja Muzyków - Staw Hutnik - Muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”  
- Stadion Śląski - Kapelusz

 12 km   3:30 h
Park Śląski w Chorzowie to jeden z największych parków 
w Europie, a prawie połowa jego powierzchni to tereny 
leśne, dlatego świetnie nadaje on się na spacer z psem. 
Proponujemy Wam trasę na której poznacie „leśną” część 
Parku, ale nie tylko - prowadzi ona między innymi przez 
skansen. Jest to pomysł na jedną z wielu wycieczek po 
Parku Śląskim - można go odwiedzać wiele razy i za 
każdym razem odkryć coś nowego.
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https://g.page/ParkSlaski?share
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Jaworzno 
Piotr i Karolina Ryskalok 

Alek i Leon (mieszańce) 

 Pętla po jaworznickich terenach zielonych 

 25,02 km   2:52 h
Zaliczone ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo miejsca 

w Jaworznie – Geosfera, Park Gródek, Lasy Ciężkowickie, 

Góra Grodzisko.
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https://goo.gl/maps/JFe42DCLvo7eWNY38
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Las Murckowski 
Katowice 

Magdalena Miemiec 
Gaja (mieszaniec) 

 Katowice Murcki – Mysłowice Wesoła

 21,17 km   3:29 h
Na edycję Samotnego Wilka – Siła Natury wybrałam 
Lasy Murckowskie, które są rezerwatem przyrody, 
chroniącym pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej. Siła 
Natury drzemie tu na każdym kroku budząc respekt do 
przyrody. Perełką, pośród 150-letniego starodrzewia, jest 
Dąb Szypułkowy Tadeusz, liczący sobie około 300 lat.
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https://goo.gl/maps/KWjv3dbZnecyU4eUA
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Pszowskie Doły
Katarzyna Wernik 

Gaffar (alaskan malamute) 

 10 km   1:54 h
Ścieżki w sporej części pokrywały się z trasą Biegu 
Pszowska Dwunastka. Trasa wymagająca, liczne zbiegi 
i podbiegi (dziś raczej podejścia i zejścia), słońce, 
szum drzew, liczne kałuże i strumyki, wszystko co 
doświadczeni dogtrekkingowcy lubią najbardziej. 
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https://goo.gl/maps/Koi2nL9Z16XB3PUv6
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Wisła
Beskid Śląski 

 Wisła Centrum – Skolnity  
– Soszów – Stożek Mały  
– Krzakoska Skała – Wisła Centrum 

 20 km   7:00 h
Startujemy z centrum Wisły. Zielonym szlakiem 
dochodzimy do klimatycznego schroniska na Soszów. 
Dalej kierujemy się na południe czerwonym szlakiem 
przez Soszów Wielki 886 m n.p.m. i Cieślar 920 m n.p.m. 
Dla tego odcinka warto było męczyć się na podejściu :) 
Na kilku punktach widokowych możemy podziwiać nie 
tylko szeroką panoramę Beskidów, ale nawet Tatr! 
Kolejna atrakcja znajduje się po zejściu z głównego 
grzbietu – Krzakoska Skała – miejsce absolutnie 
wyjątkowe. Z postawionej niedawno na szczycie skały 
ławeczki znów możemy podziwiać widoki których szybko 
nie zapomnimy, szczególnie jeśli trafimy na zachód 
słońca!
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http://x
https://goo.gl/maps/gRZFhxMQ5j5ivdmW9
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Żabnica 
Beskid Żywiecki 

Dawid, Ania i Sergiusz Włodarczyk 
Cortez (sznaucer olbrzym) 

 Górska pętla z Żabnicy przez Boraczy Wierch,  
Hale Lipowską, Schronisko na Rysiance do Żabnicy 

 16 km   5:30 h
Świetna wycieczka z przyjaciółmi po szlakach górskich. 
Szkoda trochę, że nas złapały deszcze. Wirtualny 
dogtrekking był udany – my zadowoleni, pies szczęśliwy 
– dobra zabawa!
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http://x
https://goo.gl/maps/GubvckFwjmZDxaN57
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Rycerzowa 
Beskid Żywiecki 

Katarzyna Grzybowska 

Taj (border collie) 

 Przełęcz Młada Hora – Bendoszka – Rycerzowa 
– przełęcz Młada Hora

 19,9 km   6:19 h
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http://x
https://goo.gl/maps/YdSAk1dfmx8M5a8LA
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Magurka Wiślańska
Beskid Śląski 

Joanna Świątek,  
Leszek Warzecha 

Brokuł (owczarek belgijski groenendael - mix)  
i Chałka (kundel),  
Baklava (kundel)  

i Flora (kundel) 

 Matyska – Magurka Wiślańska – Matyska  
(szlak niebieski – czerwony – niebieski) 

 17,77km   4:30 h
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http://x
https://goo.gl/maps/GhTCW2ggkFTKvChN8
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