
Drogie Panie, 

 

Trasa naszego biegu jest identyczna, jak rok temu, ale ponieważ część Pań będzie biegła z nami po 

raz pierwszy, to przygotowaliśmy jej opis. Wszystkim przypominamy również, że w tym roku: 

 

• trasa tworzy pętle o długości 2,5 kilometra – BIEGNIEMY WIĘC DWA OKRĄŻENIA 

 

I choć wzdłuż całej trasy, a na pewno w jej newralgicznych miejscach, pomagać Wam będą 

wolontariusze, to jednak warto wcześniej zapoznać się z jej przebiegiem. Długa nie jest, więc 

pójdzie szybko, a czas, który na to poświęcicie, pomoże wam uniknąć nieprzewidzianych kłopotów. 

 

Tak wygląda trasa całej pętli w skali makro: 

 

 

A poniżej prezentujemy jej szczegółowy opis wraz ze zdjęciami. No to zaczynamy nasz bieg: 

 

1. Zaraz za startem, niespełna 100 metrów dalej, trasa przecina się z inną alejką parkową. My 

biegniemy prosto. 

 

 

2. Po ok. 200 metrach od Startu dobiegamy do niezagospodarowanego placu przy wiadukcie 

kolejowym na ul. Nakielskiej – tu, za kępą krzaków widoczną na zdjęciu, skręcamy ostro w 

lewo w kierunku Kanału Bydgoskiego. 



 

 

 

3. Dalej biegniemy wzdłuż nasypu z torami kolejowymi (będzie po prawej stronie), a po drodze 

mijamy kolejne skrzyżowanie alejek, przez które przebiegamy na wprost – prawie na wprost, bo 

nasza trasa lekko odbija w prawo. 

 

 

4. Nieco dalej, na końcu alejki która nas cały czas prowadzi, skręcamy w prawo i przebiegamy pod 

nasypem kolejowym, za którym rozpoczyna się pierwszy, długi i prosty odcinek trasy. 

 

 

5. Około kilometr dalej dobiegamy do rozwidlenia, na którym wybieramy ścieżkę po lewej 

prowadzącą do Śluzy V (tak jak rowerzysta na zdjęciu poniżej). 



 

 

6. Po kilkudziesięciu metrach od rozwidlenia dobiegamy do wejścia na śluzę – tu skręcamy w lewo 

i biegniemy na drugą stronę Kanału. 

 

 

7. Przez śluzę prosto, ale uwaga: nie skręcamy od razu za śluzą w lewo, tylko biegniemy ok. 30 

metrów dalej – pomiędzy drzewa widocznymi na zdjęciu poniżej. 

 

 

8. Dopiero ok. 100 metrów za śluzą, na dużym widocznym poniżej skrzyżowaniu alejek skręcamy 



w lewo i dalej znów biegniemy wzdłuż Kanału. 

 

 

9. Za Śluzą V rozpoczyna się drugi, prosty i długi odcinek trasy, na którego końcu będzie kolejne 

przejście pod wiaduktem kolejowym. Zaraz za nim skręcamy lekko w lewo (na zdjęciu poniżej) i od 

teraz biegniemy niemal bezpośrednio nad brzegiem Kanału. 

 

 

10. Dalej jest już krótki i prosty odcinek do ul. Bronikowskiego – jak tylko wbiegniemy na chodnik, 

to skręcamy w lewo. 

 

 

11. Most nad kanałem w ciągu ul. Bronikowskiego pokonamy wygrodzonym chodnikiem. 



Oczywiście zaraz za nim znów skręcamy w lewo i wracamy do Parku. 

 

 

12. Ostatni newralgiczny punkt znajduje się ok. 200 metrów za mostem, tuż przed metą. To 

rozwidlenie na którym skręcamy w prawo.  

 

 

 

13. Zaraz za rozwidleniem dobiegamy do mety naszej pętli. Oczywiście nasz dystans to dwa takie 

pełne okrążenia. 

 

 

 

 

Na koniec mamy dla Was kilka praktycznych uwag: 



• tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku nasz bieg odbywa się „pod ruchem” – w końcu 

to bardziej happening sportowy niż zawody, więc może się zdarzyć, że na trasie będziecie 

mijały spacerowiczów; 

• każdy z opisanych powyżej punktów zabezpieczą wolontariusze z tabliczkami 

kierunkowymi; 

• pozostałe odcinki trasy oznaczymy biało-czerwonymi taśmami; 

• na i na koniec czoło biegu będzie prowadził rowerzysta z gwizdkiem – nie dość, że 

poprowadzi pierwsze zawodniczki, to będzie też ostrzegał przypadkowych przechodniów. 

 

 

Życzymy wam dobrych wyników, ale przede wszystkim świetnej zabawy.  

 


