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Jeden z potężnych dębów w dolinie Samborowo (nr 2. na mapie)

Fragment l dworu, pod koniec XVlll w. wlasności burmistrza Wieckhmanna (nr 3. na
mapie)
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By takie wraźenie spotę-
gować u odwiedzających,
najlepiej wprowadzić ich do
naszej kniei w okolicach
Moreny, Niedźwiednika czy

osiedli Wrzeszcza i Oliwy. Na wyprawę,
w odróżnieniu od górskich wędrówek, nie
musimy się specjalnie przygotowywać
- wystarcząjedynie dobre chęci i wygod-
ne buĘ, W plecaku butelka wody mine-
ralnej (pzydaje się pzy podejściach pod
kilka wzgórz) ijuż możemy ruszać. Naj-
prostszą, ale bardzo ciekawą trasą jest
zwiedzenie doliny Samborowo. Wędrów-
kę trzeba rozpocząć przy samym końcu
ulicy Abrahama w Oliwie.

Tutaj. przy wysokim Wzyżu. zaczyna
się szlak. Wiedzie on początkowo pół-
nocną częścią doliny, by po klkuset me-
trach przejść w zaklęt. a następnie znów
poprowadzić wędrujących, tym razem po-
fudniową jej częścią. Trasa ta ma kilka
walorów. Przede wszystkim nie jest trud-
na i męcząca - pokonająją bez trudu na-
wet małe dzieci czy osoby starsze. Do-
datkowym atutem,są walory edukacyjne.
Trasa po dolinie Samborowo spełnia fun-
kcję foieżk pzyrodniczej, Wkilku miej-
scach na bzsie moźna zaobserwować cha-
rakterystyczną dla tutejszych lasów ro-
ślinność - informują o tym tablice. Jest
tu także torfowisko i kilka wielkich dę-
bów - pomników przyrody, które wylvo-
fują spore wrażenie na uczestnikach wy-
cieczki.

Amatorom silniejszych wrażeń polecam
trasę Zieloną Doliną do Doliny Radości.
Zacząć tnsę należy w pobliżu dojścia do
Samborowa - wejście do Zielonej Doli-
ny znajduje się przy ul. Abrahama,przed
Samborowem. Do ]asu wchodzimy pół-
nocnym, wyższym skrajem doliny. W do-
le możemy podziwiać wspaniałą, lekko
podmokłą łąkę_ Po kilkudziesięciu me-
trach wchodzimy w gęsty bukowy las
i kierujemy się caĘ czas prosto główną
ścieżką. Amatorm wysiłku i widoków
warto zaproponować wersję altematyw-
ną - wspinamy się na wzgórza, znajdu-
jące się po północnej stronie trasy i idzie-
my ich grzbietem. Tam natrafimy na
ścieżkę wiodącą glu;bi etem Zajęczej D o -
liny, a idąc niądalej, możemy doĘzećna

szczyt Głowicy zwanej także Wzgórzem
Trzech Panów. To najwyższy punkt
w mieście - ma 1żż metly wysokości
n.p.m. Tzymając się rł,ersji pierwotnej,
dotrzemy ścieżką do malowniczego po-
dejścia i po pokonaniu tej trasy znajdzie-
my się na grzbiecie wzgórza, na tzw.
Szwedzkiej Grobli. Ze ścieżki rozciąga
się wspaniały widok na głębokie jar!.
Idąc na północ ścieżką, schodzimy w kie-
runku doliny, w któĘ powśtłła Oliwa.
By dojść do Doliny Radości z Potokiem
Oliwskinl, pięknym bukowym lasem
i malowniczymi stawalni, trzeb,ł zbtlczy ć
w prawo ze Szwedzkiej Grobli i skiero-
wać się na zachód. W samej dolinie u,ar-
to poruszać się asfaltową drogą. Pokona-
nie tej tras,v powinno zająć nie więcej niż
godzinkę.

W lasach tych znajdziemy rnnóstu,o cie-
kawych miejsc - są tu głazy naźutowe.
wielkie dęby -pomniki pzyrody, ale tak-
że śIady ludzkiej działalności. Takim są
skoczńe narciarskie, jedna w Dolinie Ra-
dości, druga w okolicach Lipnika, przy
Osied]u Młodych. Są tu młyny, wśród
nich zabytkowa kuźnia wodna przy koń-
cu Doliny Radości, czy pozostałości po
młynie prochowym w Dolinie Ewy. Na
trasach tych odnajdziemy także ślady
działalności ludzi sprzed kilkudziesięciu
lat -już pod koniec XIX w. zaczęto two-
zyć w lesie pierwsze ścieżki, u ich wy-
lotu karczmy, pensjonaty, altanki, a na-
wet dwory, które istnieją do dziś w Oli-
wie. Lary Oliwskie są wy,jątkowo boga-
te. Nie tylko w krajobrazy, ale także flo-
rę i faunę. Doskonałe do pieszej, ale też
rowerowej wędrówki. Nie ma się co dzi-
wić, że zazdroszczą,ich nam przybysze
z innych stron Polski. Gdzie indziejznaj-
dziecie istną pl]szczę niemal w środku
miasta?

Malownicza alejka wiedzie do Doliny Elfów (nr 7. na mapiĆ)

Ten dąb ma ponad 2oo lat (nr 6, na
mapie)

Dawny pałacyk mormonów w Dolinie
Radości (nr 5, na mapie)
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