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Wstęp 
 

 

 

Zobacz, jakie piękne zakątki czekają na Ciebie w całej Polsce! Trasy, które 

znajdziesz w tej publikacji to wynik trwającego półtora roku konkursu „Twoja 

ulubiona trasa rowerowa” organizowanego przez serwis aukcji transportowych 

Clicktrans. Przedstawiamy najciekawszą trasę z każdego województwa. Wybrane 

ścieżki szczególnie urzekły nas pod względem swojej oryginalności i/lub sposobu 

przedstawienia. Mamy nadzieję, że pomogą Ci odkryć nowe zakątki w pobliżu 

miejsca zamieszkania lub też zaplanować aktywny urlop na drugim końcu Polski. 

A jeśli znasz ciekawsze trasy w swoim województwie – czekaj na drugą edycję 

konkursu 😉 

 

 

Wielu pozytywnych rowerowych wrażeń życzy 

Zespół Clicktrans 
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Woj. dolnośląskie: gmina Mieroszów 
 

Autor: Michał Dziedziński 

 

Moją ulubioną trasą w województwie dolnośląskim jest czerwony szlak rowerowy 

w gminie Mieroszów. Gmina ta jest położona w Sudetach Środkowych, na styku Gór 

Stołowych i Kamiennych. 

Przez gminę Mieroszów przebiega 5 szlaków rowerowych o łącznej długości 101 km. 

Szlak czerwony jest najdłuższym z nich. Szlak czerwony zaczyna się w Sokołowsku, 

następnie przebiega przez zbocze góry Ruprechticky Spicak (gdzie znajduje się wieża 

widokowa, z której można zobaczyć piękną panoramę Gór Stołowych i Sowich), 

przełęcz Trzy Koguty i górę Źródlaną. Następnie schodzi do miejscowości Łomnica oraz 

Trzy Strugi, po drodze mijając bardzo malownicze jeziorko powstałe w wyniku zalania 

dawnej kopalni odkrywkowej. 

 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-dolnoslaskim-i-miejsce/
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W swojej dalszej części szlak wspina się po Dzikich Turniach do zbocza Waligóry oraz 

przełęczy Trzech Dolin. W miejscu tym można zrobić sobie przerwę na bardzo dobry 

obiad w schronisku „Andrzejówka”. W swojej ostatniej części szlak schodzi do 

Sokołowska, gdzie po drodze można zobaczyć miejsce, w którym mieściła się skocznia 

narciarska, na której niemieccy skoczkowie przygotowywali się na Igrzyska Olimpijskie 

w 1936 roku (http://www.skisprungschanzen.com/photos/pol/sokolowsko/27.jpg). 

 

 

http://www.skisprungschanzen.com/photos/pol/sokolowsko/27.jpg
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Zbaczając trochę z trasy, można odwiedzić ruiny Radosna, XIV-wiecznego zamku 

Bolka, księcia świdnicko-jaworskiego, a także stary cmentarz rodziny Roemplerów. 

Przejechanie całej trasy zajmuje mi ok. 3,5 godziny, co daje średnią prędkość 

ok. 11 km/h. Stwierdzić muszę, że czerwony szlak rowerowy w gminie Mieroszów jest 

dość wymagającą trasą i na pewno nie jest dla każdego. Nie polecam jej np. na 

rodzinne wycieczki z dziećmi. Z pewnością zostanie natomiast doceniony przez fanów 

kolarstwa górskiego oraz pięknych widoków. 
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Na podstawie przeprowadzonego przeze mnie pomiaru GPS przygotowałem analizę 

przestrzenną szlaku, której efektem było przygotowanie mapy trudności szlaku 

czerwonego. Na poziom trudności szlaku rowerowego mają wpływ dwie składowe. 

Jedną jest rodzaj nawierzchni, którą podzieliłem na dwie kategorie – drogi 

utwardzone, bitumiczne i z kostki brukowej oraz drogi leśne, polne, gruntowe i ścieżki. 

Drugą składową jest nachylenie trasy. Jak widać na poniższym wykresie, większość 

szlaku jest co najmniej trudna. 

 

Oprócz pokazanych poniżej map przygotowałem także wersję online mapy 

z naniesionym szlakiem czerwonym, geotagowanymi zdjęciami oraz atrakcjami 

i noclegami w gminie Mieroszów. Mapę tę można znaleźć pod linkiem: 

https://arcg.is/1Cmq0n 

 

https://arcg.is/1Cmq0n
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Woj. kujawsko-pomorskie: Nadleśnictwo Dobrzejewice 
 

Autorka: Magda Majewska 

 

 

 

Wycieczka przez Nadleśnictwo Dobrzejewice to wyprawa przez piękne lasy wzdłuż 

malowniczo położonej Wisły. Trasa przeznaczona jest głównie do podróżowania 

rowerem górskim lub trekingowym, po drodze znajdują się szutrowe i piaszczyste 

odcinki, które trudno będzie pokonać rowerem szosowym. Wyprawa na cały dzień, 

około 80 km, ale ze względu na łączące się odcinki drogi, można ją modyfikować lub 

w razie potrzeby skracać. 

Trasa biegnie kolejno przez: Nadleśnictwo Dobrzejewice - Smogorzewiec – Osiek – 

Włęcz – Nieszawę – Osiek – Dzikowo - Złotorię – Lubicz Górny – Brzozówkę i na koniec 

wraca do Nadleśnictwa Dobrzejewice. 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-kujawsko-pomorskim-i-miejsce/
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Startujemy z Nadleśnictwa Dobrzejewice, z punktu Zielony zakątek. Na terenie obiektu 

znajduje się wiata na 30 osób, miejsce na ognisko, ławki, tablice edukacyjne oraz 

przyjazny środowisku plac zabaw. Otacza go malowniczy bór. Obok obiektu znajduje 

się parking, gdzie możemy zostawić samochód i ruszyć rowerem w trasę. 

 

Szlak prowadzi przez utwardzoną drogę w lesie. Podążamy za czerwonymi znakami dla 

uprawiających nordic walking, które później w Smogorzewcu łączą się z czarnymi 

znakami ścieżki rowerowej. Malownicza droga biegnie przez las, głównie sosnowy, 

zdarzają się też odcinki z lasem mieszanymi. Jeśli mamy szczęście, spotkamy w lesie 

sarny i łosie. Lasy Nadleśnictwa są bogate w zwierzynę: bobry, wilki, bieliki, lisy, borsuki, 

żurawie. Po 1,2 km przekraczamy rzeczkę Jordan, która wije się między drzewami, a jej 

brzegi porasta wiele roślin chronionych np. bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, 

wawrzynek wilczełyko, mącznica lekarska, przylaszczka pospolita, barwinek 

pospolity. 

Przejeżdżamy przez wieś Smogorzewiec (4,6 km), której ciekawa nazwa topograficzna 

pochodzi od staropolskiego wyrazu smogorz – torf, smogorzewie – torfowisko. Na 

rozstaju dróg, wśród pól i łąk, bieleje z daleka kapliczka, obok kapliczki odchodzi 

w prawo ulica The Beatles. To pierwsza w Polsce uliczka The Beatles (wiedzą o niej Yoko 

Ono, Paul McCartney oraz Ringo Starr). 
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Po przejechaniu 6 km dojeżdżamy do Osieka. Trzymając się czarnego szlaku, jedziemy 

w lewo na ul. Toruńską i na następnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Wiślaną, 

a następnie w lewo w ul. Bobrownicką. Tutaj pojawiają się również oznaczenia szlaku 

Wiślanej Trasy Rowerowej. Nawierzchnia drogi zmienia się na mniej komfortową: 

betonowe płyty, a czasami piach. 

Na 9 kilometrze trasy, w miejscowości Łęg-Osiek po prawej stronie mijamy cmentarz 

ewangelicko-olęderski, założony w 1775 roku. Za cmentarzem, 0,5 km dalej, również 

po prawej stronie, znajduje się Taras Widokowy Wisły im. Michała Kokota. Roztacza się 

z niego przepiękny widok na Wisłę wraz z jej zadrzewionymi brzegami oraz największą 

w okolicy wiślaną wyspę – Zieloną Kępę. 

 

Ustawiono tam tabliczkę informującą o tym, że w latach 1700–1710 teren ten 

nawiedziły wielkie powodzie, które spowodowały zmianę koryta Wisły na obecne. Na 

tarasie również ciekawostka – Mini Muzeum Osieckiej Wisły, Muzeum Pojazdów, 

Maszyn i Narzędzi Rolniczych. Eksponatem (jedynym – jak sugeruje nazwa muzeum) 

jest stara łódź rybacka. 

Jadąc dalej piaszczystą drogą wśród lasów (5 km), docieramy do zapomnianej wsi na 

końcu świata (14 km). To nadwiślańska wieś Włęcz oblewana malowniczo przez Wisłę. 

Włęcz, wraz z czterema domami na Zielonej Kępie, liczył 48 domostw. Posiadał własną 

szkołę oraz chatę kantora. Śladami, które pozostały po dawnych mieszkańcach, są 

cmentarz ewangelicko-augsburski, chata kantora oraz dzwonnica z przełomu XIX 

i XX w. Na cmentarzu znajduje się ok. 50 nagrobków, wiele kompletnych z krzyżami 

(najstarszy – żeliwny z końca XIX w.). Wieś została zapewne pierwotnie zasiedlona przez 

mennonitów około 1630 roku, jako jedna z pierwszych osad olęderskich na terenie 

ziemi dobrzyńskiej. Włęcz został jednak zniszczony w ramach działań wojennych 

w XVIII w. Za chatą kantora wije się droga nad Wisłę, wzdłuż której rosną piękne 

wiekowe wierzby. Jak mawiał Michał Kokot (artysta i działacz na rzecz kultury ludowej) 

– w koronach drzew słychać szum dziejów. Zostawiamy Włęcz i jedziemy dalej w stronę 

lasu. 

Okolice te zamieszkują jastrzębie, które potrafią towarzyszyć nam w jeździe przez długi 

czas, nawołując w charakterystyczny sposób. W zależności od wysokości stanu wody 
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na Wiśle, mamy dwie opcje wycieczki: przy niskim stanie wody możemy wybrać się na 

wyspę Zielona Kępa (opcja 1), przy wysokim – dojechać do Wisły i przeprawić się 

promem na drugi brzeg (opcja 2). 

 

Opcja 1 (1,5 km w jedną stronę): Po wjechaniu do lasu na skrzyżowaniu skręcamy 

w prawo i trzymając się czarnego szlaku rowerowego, przejeżdżamy przez las 

w kierunku starorzecza, które przy niskim stanie wód pozwala nam przeprawić się na 

wyspę. Zielona Kępa to największa wyspa w okolicy, zajmuje ona powierzchnię 

249,36 ha. Od lądu oddziela ją tak zwana Martwa Wisła – niegdyś główne koryto rzeki, 

a obecnie starorzecze. Kępa ta była dawniej zasiedlona – jeszcze na początku XX 

w. mieszkały na niej 4 rodziny. Do czasów obecnych w południowej części wyspy 

zachowały się resztki wału przeciwpowodziowego. Był to najwyżej położony punkt na 

wyspie, na którym w czasie powodzi jej mieszkańcy znajdowali schronienie. Obecnie 

Zielona Kępa to przede wszystkim wspaniała oaza spokoju dla wielu gatunków 

zwierząt. Można tutaj spotkać bardzo wiele różnorodnych gatunków ptaków, sarny, 

bobry, a nawet wilki. Wyspa posiada również status użytku ekologicznego. 
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Opcja 2 (9,5 km w jedną stronę): Po wjechaniu do lasu przejeżdżamy przez 

skrzyżowanie prosto i trzymamy się oznaczeń szlaku Wiślanej Trasy Rowerowej. 

Malownicza trasa biegnie przez las, po około 5 km skręcamy zgodnie ze znakami 

w prawo i po przebyciu ok. 1,5 km dojeżdżamy do rzeki Mień. Na drugi brzeg rzeki 

prowadzi mostek, który lata świetności ma już dawno za sobą, więc trzeba bardzo 

uważać na brakujące deski i dziury! Po przebyciu odcinka przez las docieramy do 

asfaltowej drogi, a nią prosto nad brzeg Wisły, gdzie na wysokości Nieszawy przez 

rzekę kursuje prom. To oryginalna konstrukcja o napędzie boczno-kołowym, która 

wygląda zupełnie jak parowce na Missisipi. Jest jedyną tego typu jednostką 

pływającą w Polsce. Może przewieźć nie tylko ludzi i rowery, ale również samochody. 

Przeprawiamy się z rowerem na drugi brzeg Wisły. 

Niezależnie od tego, którą wersję wycieczki wybraliśmy, wracamy tą sama drogą do 

Osieka. I tutaj możemy zdecydować czy jeszcze mamy ochotę trochę pojeździć, czy 

wracamy już przez las do punkt początkowego – Zielonego Zakątka. Jeśli mamy 

jeszcze trochę sił i ochoty, w Osieku skręcamy na ścieżkę rowerową Osiek-Złotoria 

(12 km). Ścieżka jest utwardzona i biegnie malowniczo w lesie. Przy drodze 

zlokalizowane są zadaszone punkty, gdzie możemy zatrzymać się na posiłek 

i odpoczynek. 

W Dzikowie trafiamy na ciekawostkę – tablicę upamiętniająca przebiegającą tutaj 

granicę między Prusami Zachodnimi a Rosją. Toruń i okolice były pod zaborem 

niemieckim. Po drugiej stronie tego słupka rozpoczynała się Rosja. 

 

 

 

W Silnie, po prawej stronie, znajduje się cmentarz ewangelicko-mennonicki. Założony 

na początku XIX w. cmentarz to dziś ruina. Założone w 1562 r. Silno od początku było 

wsią olęderską. W Złotorii po lewej stronie, tuż u ujścia Drwęcy do Wisły znajduje się 

zamek powstały w połowie XIV w., jedna z ważniejszych warowni w strefie konfliktów 

polsko-krzyżackich. Niestety obecnie w stanie ruiny. W Złotorii skręcamy w prawo 
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i drogą asfaltową przez Nową Wieś jedziemy do Górnego Lubicza (7 km). W Lubiczu 

na wysokości cmentarza skręcamy w prawo i wjeżdżamy do lasu na ubitą drogę, która 

przez Brzozówkę poprowadzi nas z powrotem do początkowego punktu trasy 

(6,25 km). 

W Brzozówce, przy torach kolejowych napotkamy ciekawostkę z czasów wojny: 

zachowało się tu kilka schronów m.in. schron typu Ringstand 58c tzw. „Tobruk” do 

obrony okrężnej oraz schron typu R 668 Unterstand przeznaczony do dowodzenia. 

Jedziemy dalej leśnym traktem, wzdłuż którego rosną szpalery brzóz, tworząc piękną 

brzozową aleję. Na rozjeździe dróg, przy rzeczce Jordan skręcamy w lewo i docieramy 

do punktu początkowego Zielony Zakątek. To koniec naszej rowerowej wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=muTjqjTzfu4
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Woj. lubelskie: Puławy – Kazimierz Dolny 
 

Autor: Piotr Kędziora 

 

 

 

Na początku chciałbym zamieścić wskazówki ułatwiające pokonanie trasy. Sam 

opracowałem tę ścieżkę, nie ma jej więc w żadnych publikacjach. 

Rozpoczynamy przy dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w Puławach. To bardzo 

charakterystyczne miejsce, niedaleko centrum. Stojąc tyłem do pałacu, kierujemy się 

prosto, by na drugim skrzyżowaniu skręcić w prawo i jechać w kierunku Lublina. 

Teraz czeka nas około 8 km prostej drogi. Miniemy najpierw galerię handlową, później 

hipermarkety oraz osiedle „Niwa”, przejedziemy przez wiadukt i dalej poboczem ulicy 

będziemy jechać pomiędzy polami. 

Wjeżdżamy do Końskowoli. Po lewej będziemy widzieć wspomniany kościół, do 

którego warto zajrzeć. Jadąc dalej w kierunku Lublina, przed dużym metalowym 

krzyżem powinniśmy skręcić w prawo. 

Po lewej stronie miniemy cmentarz, a po prawej Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego. Teraz jedziemy zgodnie z drogą. Przy kaplicy w Pożogu skręcamy w prawo. 

Przed nami droga z kilkoma podjazdami i zjazdami. Jedziemy nią, aż do czasu, gdy 

zobaczymy znak wskazujący drogę na Las Stocki. Za nim skręcamy w prawo.  

Jedziemy prosto przez Las Stocki, mijamy pomnik, miejsce odpoczynku rowerzystów. 

Jedziemy zgodnie z drogą. Po kilkunastu minutach dojeżdżamy do rozwidlenia dróg, 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-lubelskim-piotr-kedziora
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gdzie znów powinniśmy skręcić w prawo, do wąwozu. Wyjeżdżamy z niego 

w Zbędowicach. 

Skręcamy w lewo i jedziemy drogą w kierunku Bochotnicy. Na rondzie zjeżdżamy 

pierwszym zjazdem i jedziemy w kierunku studni. Za tablicą informacyjną skręcamy 

w prawo i wjeżdżamy do lasu. Droga prowadzi nas do ruin zamku Esterki w Bochotncy. 

Kontynuując podróż, jedziemy do miejscowości Góry, gdzie skręcamy w lewo. Za 

znakiem zjeżdżamy w kierunku Korzeniowego Dołu. 

Wyjeżdżamy w miejscowości Doły i skręcamy w prawo, kierując się na Kazimierz Dolny. 

Po zwiedzeniu Kazimierza, jedziemy w stronę Wisły i na bulwarze skręcamy w lewo. 

Jedziemy nim do końca, potem kierujemy się w prawo - na prom. 

Wyjeżdżając z promu, jedziemy zgodnie z drogą. Po „kocich łbach” dojedziemy do 

zamku. Następnie jedziemy prosto – tą drogą dojedziemy do Puław. By wrócić znów 

na dziedziniec Pałacu Czartoryskich, za mostem skręcamy w prawo, a następnie 

wjeżdżamy do Parku i na rozwidleniu kierujemy się w lewo. 

W opisie trasy skupię się na najciekawszych miejscach trasy. 

 

Opis trasy 

1) Puławy 

- historia Puław sięga XVII w. 

- prawa miejskie otrzymały w 1906 roku 

- ich okres świetności przypada na czasy księcia Adama i Izabelli Czartoryskich, którzy 

stworzyli tu znany w kraju ośrodek kulturalny 

- księżna Izabella stworzyła tu piękny park, w którym znajdowało się kiedyś pierwsze 

polskie muzeum, a w nim m.in. krzesło Szekspira! 

 

2) Kościół parafialny w Końskowoli 

- ufundowany w połowie XVI w. przez Andrzeja Tęczyńskiego, wojewodę lubelskiego 

- zlecona ok. 1670 roku przebudowa nadała kościołowi bryłę trójnawowej bazyliki 

(kolejna przebudowa, prowadzona w I połowie XVIII w. nadała świątyni jej obecny 

kształt) 

- warto zobaczyć m.in. portal z czarnego marmuru, obraz św. Walentego, ołtarz 

z rzeźbami aniołów i ambonę z wizerunkami Ewangelistów 

 

3) Pomnik bitwy w Lesie Stockim 

- upamiętnia jedną z największych bitew powstania antykomunistycznego 

- bitwa miała miejsce 24 maja 1945 roku 
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- uzbrojeni żołnierze UB i NKWD w liczbie około 700 napadły na zgrupowanie Mariana 

Bernaciaka ps. „Orlik” liczące mniej niż 200 osób 

- partyzanckie zgrupowania Orlika odniosło zwycięstwo, tracąc jedynie 11 żołnierzy; 

straty po stronie przeciwnika to 72 osoby 

 

4) Zamek Esterki w Bochotnicy 

- został zbudowany prawdopodobnie przez rodzinę Firlejów około połowy XIV w. 

- przez około 150 lat służył jako ośrodek administracyjny i siedziba obronna 

- w 1585 roku zamek opisywany jest jako obiekt tak zniszczony, że grożący ruiną 

- obecnie pozostała po nim jedynie ściana skrzydła południowego 

 

5) Kazimierz Dolny 

- początkami sięga XII w., kiedy istniała tu osada zwana „Wietrzną Górą” 

- poważny rozwój Kazimierz zawdzięcza przede wszystkim wzrostowi znaczenia handlu 

drogą wodną 

- w okresie rozkwitu miasta funkcjonowało tu około 60 spichlerzy zbożowych, często 

bogato zdobionych 

- towary wywożone z portu kazimierskiego w I poł. XVII w. stanowiły 43% eksportu całej 

Rzeczypospolitej 

- pod koniec XIX w. powstał tu pierwszy pensjonat i hotel 

- miasteczko pełni teraz przede wszystkim funkcje turystyczne 

- najbardziej znanymi zabytkami są kościół farny (ufundowany przez Kazimierza 

Wielkiego ok. 1325 roku), kamienice Przybyłów, zamek z wieżą basztową, stary 

cmentarz żydowski oraz klasztor oo. reformatów 

 

6) Zamek w Janowcu nad Wisłą 

- pierwszy zamek w Janowcu zbudowali w latach 1526–37 Piotr Firlej i jego syn 

- później był wielokrotnie przebudowywany 

- od XIX w. popadał w ruinę 

- legenda głosi, że zamieszkuje go czarna dama 

- dopiero od kilkudziesięciu lat trwają przy nim prace konserwatorskie 

- prężnie funkcjonuje jako muzeum 

- w środku znajduje się restauracja, a nawet pokoje do wynajęcia 
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Woj. lubuskie: Tuplice i Łuk Mużakowa 
 

Autor: Ryszard Jasiński 

 

 

 

Począwszy od 2007 roku niemal dzień w dzień podczas wiosny, lata i jesieni 

przemierzam na rowerze swą ulubioną trasę, na której wykonałem grubo ponad pół 

miliona zdjęć. Podczas jazdy oraz postojów obserwuję najsubtelniejsze formy życia 

i najpiękniejsze zjawiska. 

Łuk Mużakowa to największa na świecie morena czołowa i zarazem urokliwe 

pojezierze antropogeniczne. Kraina idealnie ulepiona przez lodowiec i ludzi. Miejsce 

wprost doskonałe dla przyrodniczych symboli Ziemi Lubuskiej. 

Tuplice leżą na północnym krańcu tejże moreny, jest tu ponad 20 wypełnionych wodą 

wyrobisk, jedno obok drugiego. Prawie każde o powierzchni powyżej 10 ha. Szlak 

niebieski zaczyna się przy wyrobisku Polny i przy wyrobisku Laguna łączy się ze ścieżką 

rowerową z Łęknicy do Tuplic. 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-woj-lubuskie-ryszard-jasinski/
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Moja trasa rowerowa splata się z tymi oficjalnymi szlakami. Meandrycznie łączy 11 

tuplickich wyrobisk oraz kilkanaście stawów. Liczy ok. 10 km. Pełen dystans 

przejeżdżam przynajmniej raz w tygodniu, krótsze kilkukilometrowe odcinki 

przemierzam trzy, cztery razy dziennie. Każda wyprawa okazuje się urokliwym 

spektaklem. Uwielbiam to uczucie przejścia z codzienności w poetycki świat przyrody. 

 

 

 

Na niebieskim szlaku początek mej trasy wyznacza tunel pod stacją kolejową. Tuż za 

nim skręcam na prawo i wzdłuż ceglanego muru porośniętego winobluszczem jadę 

300 metrów, by przy tablicy informującej o dawnej smolarni skierować się na lewo. 

Jadąc brukowaną drogą, mijam leśniczówkę i farmę. 300 metrów za farmą zjeżdżam 

z niebieskiego szlaku. Skręcam w lewo i polną drogą pomykam wzdłuż wyrobiska 

Księżycowy. Przy starej jabłoni kieruję rower na lewo między wyrobiska Księżycowy 

i Cegielniany. Dróżkę otulają szuwary, drzewa. 

Skręcam na prawo, przesmykiem przeciskam się do stromizny nasypu kolejki 

wąskotorowej. Niestety, wagoniki już nie wożą gliny. Tuż za nasypem olśniewające 

wyrobisko Zielony. Teraz skręcam na prawo, dawnym torowiskiem przejeżdżam 

pomiędzy Zielonym a Cegielnianym. Przy pigwie zakręt w prawo, drożyną jadę 

czterysta metrów, by po skręceniu w lewo zobaczyć impresjonistyczny turkus 
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wyrobiska Przy kolejce. Nigdy nie oprę się pokusie dotarcia na przeciwległy brzeg. 

W maju kwitnąca wełnianka zapiera dech w piersiach. 

 

 

Nasyciwszy zmysły, wracam na szlak niebieski. Opuszczam go pięćdziesięciu metrach, 

na wysokości wyrobiska Betonówka. Pod drogą znajduje się wart obejrzenia tunel 

kolejki wąskotorowej. Asfaltową drogą mknę kilkadziesiąt metrów, ostro skręcam 

w lewo na leśną drogę ku wyrobisku Góry. Mieści się ono w wąskiej niecce o stromych 

brzegach. Następnie skręcam w prawo, a po dwustu metrach wolniutko 

przemieszczam się pomiędzy romantycznymi wyrobiskami Grobla i Parkowy. Jadę na 

lewo, by po czterystu metrach przeciąć ścieżkę rowerową i nadziwić się wyrobisku 

Tarcza. 

Polną drogą sunę do wsi, tu jadę gminną ścieżką rowerową. Z prawej mijam wyrobisko 

Cielmowski, szybko docieram też do urzekającego wyrobiska Kołkowy. Dałem mu 

imię „Las, który runął”. Ten akwen fascynuje mnie od lat. Czyż może być bardziej 

urokliwe miejsce? Setki zatopionych drzew, których czuby sterczą nad wodą…, a po 

przeciwnej stronie bagnisko nie do przebycia. 

Minąwszy Kołkowy i skręciwszy na lewo, tnę szlak niebieski, leśną drogą dojeżdżam ku 

stawom. Ileż zachodów słońca sfotografowałem nad stawem nr 2? Tysiąc? Więcej! 

Nad stawem nr 2 doświadczyłem też mistycznej przyjaźni z… łabędziem! Następnie 

wjeżdżam na ul. Kopernika, po stu metrach skręcam w prawo i polną dróżką docieram 

do drogi na Lubsko. Dwieście metrów jazdy, skręt na lewo i po chwili jestem nad 
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stawem Tartacznym, a tuż staw nr 4, za nim stawy nr 5, 6, 7 itd. Pośród stawów, lasów 

i pól zrozumiałem, że człowiek wcale nie jest panem stworzenia i że możliwa jest 

koegzystencja dzikich zwierząt i ludzi. Trasę zamyka wysoki nasyp, na którym leżało 

kiedyś nieistniejące już torowisko wiodące z Lubska do Tuplic. Pod nasypem znajduje 

się ceglany przejazd, tu kończy się moja ulubiona trasa rowerowa. 

 

 

 

Opisana trasa jest w krainie nasyconej akwenami. Zewsząd lasy. Dzikie ptactwo (także 

orły, błotniaki, bąki). Dużo łabędzi. Motyle! Malownicza, zachwycająca sceneria Łuku 

Mużakowa oraz parku krajobrazowego w lubuskiem to wymarzone miejsce do 

rowerowych wypraw. Jednak to też przysłowiowa terra incognita jeśli chodzi 

o turystów. Ta kraina to moja duchowa ojczyzna. Od wielu lat obserwuję ją, 

przemierzając swój rowerowy szlak, mając wrażenie, że jestem w arkadii. Mimo że 

traktuję ten szlak rowerowy osobiście, to wszakże nie mam go na wyłączność. Na 

portalach społecznościowych zamieszczam zdjęcia. Gdy na początku maja do Tuplic 

specjalnym pociągiem przyjechali turyści z lubuskiego (akcję zorganizował marszałek 

województwa wraz z koleją regionalną), poproszono mnie, bym prowadził gości nad 

najbardziej atrakcyjny akwen, jakżeby inaczej: Kołkowy. 

Każdy, kto ogląda wykonane przeze mnie fotografie, nie może się nadziwić, że tak 

prześliczna kraina znajduje się na Łuku Mużakowa, w województwie lubuskim… 

W charakterze wolontariusza współpracuję z pracownikami parku, zlokalizowałem też 

ponad 60 gatunków tuplickich motyli. Okazało się, że entomolodzy nie wiedzieli, że są 

tu pokłonniki osinowce czy modraszki srebrnoplamki… Moje zdjęcia są na tablicach 

informacyjnych przy powiatowej ścieżce rowerowej, w przewodniku turystycznym. 
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Gdy jak co dzień wyruszam rowerem na swoją ulubioną mużakowską trasę, nigdy nie 

wiem, co się zdarzy, co sfotografuję. Ów dreszczyk emocji jest czarowny! 
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Woj. łódzkie: Kutno-Piątek 
 

Autorka: Klaudia Baranowska 

 

 

 

Niewątpliwie dla wielu cyklistów jednym z głównych powodów uprawiania tej 

dyscypliny jest możliwość kontaktu z przyrodą. Wybieramy trasy oddalone od osiedli, 

ruchliwych dróg czy stref ekonomicznych, choć trzeba przyznać, że rodzaj nawierzchni 

też odgrywa istotną rolę. Północ województwa łódzkiego nie obfituje w lasy, do 

których tak bardzo przyciąga mnie ich magnetyzm. 

Jednak propozycja na wycieczkę między Kutnem a Piątkiem nie musi być nudna. 

Trasa, którą zaproponowałam, pomimo dystansu jest idealna dla początkujących, 

sobotnio-niedzielnych bikerów. 

Niewiele wzniesień sprawia, że lekko pokonujemy następne kilometry, odwiedzając 

wsie regionu kutnowskiego. Jestem gotowa stwierdzić, że w wyniku widocznego 

procesu wyludniania się polskiej wsi, możemy odetchnąć od wszędobylskiego bilbordu 

reklamowego, hałasu i krawężników. Zatrzymując się w lokalnym sklepie spożywczym 

na lody lub oranżadę we szkle, zapłacimy tylko gotówką. Przy odrobinie cierpliwości 

i odpowiednim zachowaniu spotkamy zające, sarny, bociany, bażanty, a może nawet 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-lodzkim-klaudia-baranowska/
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lisa czy kunę.  Trasa przeze mnie zaproponowana częściowo przebiega szlakami 

rowerowymi województwa łódzkiego – żółtym i niebieskim. Niestety, wcale nie 

promowanymi w materiałach promocyjnych. 

Wyjazd z Kutna ulicą Łąkoszyńską (alternatywna wersja zakłada przejazd łąką do 

Nowej Wsi i dalej przez las do Strzegocina – jednak droga ta jest o wiele bardziej 

uczęszczana). 

 

 

Przejazd przez wsie Nagodów i Wierzyki – dobra, asfaltowa, ale dość wąska 

nawierzchnia. Tu krajobraz jest już dosyć urozmaicony – drobne cieki wodne, prywatne 

stawy, w oddali wieża kościoła w Strzegocinie. 

Strzegocin – polecany, by zrobić tu pierwszy przystanek (na lody lub oranżadę). Można 

zajrzeć do starego kościoła. 

Kierunek na Witonię – mijamy stawy i plebanię z pięknym ogrodem. Po kilkuset metrach 

skręcamy w prawo na Gledzianów. 

Kierunek Nędzerzew-Rybitwy – przejeżdżając obok mini parku, zapewne wokół 

zabudowy po PGR, przy starym pałacu możemy zaobserwować babcie 

odpoczywające na ławkach przed domem. Można się zatrzymać i kupić mleko prosto 

od krowy, a w sezonie także świeże warzywa. 

Kurhan w Gledzianówku – dla urozmaicenia wycieczki polecam odbić z trasy na 

300 m. Możemy zobaczyć mogiłę książęcą z III lub IV n.e. o średnicy 22 m i 3 m 

wysokości. 
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Obszar chroniony krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Dojazd do Bzury jest 

bardzo emocjonujący, gdyż okazuje się, że jesteśmy na sporej górce. Towarzysząca 

trasie zieleń, dzikie ptaki oraz kumkanie żab sprawiają, że zaczynamy zatapiać się 

w mikroklimat okolicy i z pewnością przystaniemy na moście albo zejdziemy kawałek 

dalej na tamę, by tam „zatonąć” w pięknie przyrody. W tym miejscu można zrobić 

mały piknik. Jeśli będziemy mieć szczęście, spotkamy amatorów jazdy konnej, którzy 

na swoje trasy często wybierają właśnie te rejony. Ponadto wiele gatunków ptaków 

uraczy nas swoją obecnością, gdy tylko będziemy cierpliwi. 

 

 

 

Dwór i staw w Balkowie – jadąc mijamy wioski, a także opuszczone domy. Gdy 

docieramy do miejscowości Balków, jest gdzie się zatrzymać – ławka ze stolikiem przy 

tablicy informacyjnej o obszarze chronionym krajobrazu Pradoliny Warszawsko-

Berlińskiej stoi ławka ze stolikiem. 

 

Zespół Pałacowy w Goślubiu oraz stadnina koni – docierając do miejscowości Goślub, 

możemy odwiedzić filię stadniny koni w Walewicach oraz podejrzeć całkiem zgrabny 

pałacyk. Tablica informuje o łódzkim szlaku konnym. 
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W kierunku autostrady bursztynowej – kierując się przez miejscowość Michałówka, 

docieramy do drogi Kutno-Piątek, którą musimy przejechać kilkaset metrów (może się 

okazać, że to najmniej przyjemny odcinek trasy, gdyż wielu kierowców przekracza 

dozwoloną prędkość 90 km na godzinę). Skręcamy w prawo. 

Obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru. Mijamy kilka cieków wodnych, wokół sporo 

zieleni i niewiele gospodarstw. Bardzo prawdopodobne, że wypatrzymy zająca, sarny, 

bociany lub bażanty. 

Powrót do Kutna – od miejscowości Szewce Owsiane przejeżdżamy w większości przez 

typowe wsie powiatu kutnowskiego: dość gęsta zabudowa, sklepy spożywcze. 

W letnie weekendy Gmina Krzyżanów często organizuje zabawy dla lokalnej 

społeczności: pikniki, festyny, koncerty. Ostatecznie wracamy ścieżką rowerową od 

strony strefy przemysłowej. 

 

 



31 
 

 

 

 



32 
 

Woj. małopolskie: Beskid Niski 
 

Autorka: Izabela Dulik 

 

Opisaną przeze mnie trasą rowerową jest fragment prowadzący przez pasmo Beskidu 

Niskiego. Razem z Mężem jako miłośnicy zarówno wycieczek pieszych górskich jak 

i rowerowych długo zastanawialiśmy się nad formą zwiedzania Beskidu Niskiego. Ze 

względu na sporą rozległość obszaru i jego niewielkie jak na góry wysokości względne, 

zdecydowaliśmy się na turystykę rowerową. I był to strzał w dziesiątkę! 

Zdecydowanie możemy polecić podziwianie walorów tego regionu z roweru. Przy 

planowaniu trasy trzeba pamiętać jednak o tym, że nie zawsze wszędzie rowerem 

można wjechać. Zakaz ten dotyczy w szczególności obszaru Magurskiego Parku 

Narodowego. 

Spośród całego pasma najbardziej urzekły nas okolice Krempnej i tę trasę 

przedstawimy jako naszą ulubioną. Z miejscowości tej rozpoczniemy więc naszą 

wycieczkę, której długość wynosi około 40 km. Krempna jest wsią położoną w sercu 

Beskidu Niskiego, otoczoną ze wszystkich stron Magurskim Parkiem Narodowym, gdzie 

zlokalizowano również siedzibę dyrekcji parku wraz z ośrodkiem edukacyjnym 

i muzeum. Zanim wyruszymy w drogę rozejrzymy się trochę po miejscowości. 

W centrum podziwiać możemy chociażby dawną drewnianą cerkiew 

greckokatolicką z XVII w. Warto zatrzymać się również w Ośrodku Edukacyjnym MPN, 

w którym znajdziemy wiele ciekawych ekspozycji na temat dzikiej przyrody Parku 

i sposobów jej ochrony. Dobrze wcześniej dowiedzieć się jakie zwierzęta, rośliny, 

a może tropy uda nam się zobaczyć po drodze. Wszak przez fragment MPN prowadzić 

będzie nasza trasa. 

 

 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-malopolskim-izabela-dulik/
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Początkowy bieg trasy prowadzić będzie wzdłuż malowniczej rzeki Wisłoki. 

W Krempnej znajdziemy kilka uroczych, wiszących mostów, którymi możemy dostać 

się na drugi brzeg. Z centrum kierujemy się na zachód wzdłuż drogi wojewódzkiej 992 

w kierunku Ożennej. Gdy miniemy wieś Świątkową Małą znajdziemy się na leśnym 

terenie Magurskiego Parku Narodowego. Przypominać nam o tym będą przydrożne 

tablice informacyjne ostrzegające kierowców o możliwości spotkania na drodze 

dzikich zwierząt: Wilków, Niedźwiedzi, czy Rysi. W miejscowości Rozstajne kilka metrów 

przed mostem opuszczamy drogę 992 i kierujemy się w prawo w kierunku dawnej wsi 

Nieznajowa o czym informuje nas napotkany drogowskaz. Trasa wiedzie po 

brukowanej, częściowo zbudowanej z betonowych płyt dróżce w górę malowniczego 

i krętego przełomu Wisłoki. Ze względu na przepiękne walory krajobrazowe tego 

miejsca trasę proponujemy rozpocząć wczesnym rankiem, gdy słońce jest jeszcze 

nisko możemy podziwiać tu przepiękną grę światła nadającą temu miejscu jeszcze 

większej niezwykłości. Jako, że poruszamy się doliną rzeczną towarzyszyć nam będą 

przepiękne poranne mgły spowijające mijane przydrożne kapliczki i krzyże. Przy 

odrobinie szczęścia możemy również zobaczyć lub usłyszeć mieszkańców magurskich 

lasów. Po przejechaniu ok. 2 km docieramy do rozległej otwartej doliny z dużą tablicą 

informującą nas o tym, że znajdujemy się w miejscu dawnej osady – łemkowskiej wsi 

Nieznajowa. Tablica zawiera m.in. mapę ukazującą układ zabudowy wsi. Kilkanaście 

metrów dalej tuż obok kapliczki stoją symboliczne drzwi łemkowskiej chyży z numerem 

36. Podobne drzwi znajdziemy w kilku okolicznych, również nieistniejących 

miejscowościach. 
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Dojeżdżamy do rozwidlenia przy którym mieści się sezonowa chatka studencka 

Stowarzyszenia Miłośników Chatki w Nieznajowej. Główna trasa prowadzić będzie 

w lewo, my jednak na chwilę odbijemy w przeciwnym kierunku, by zobaczyć położony 

nieopodal zabytkowy cmentarz łemkowski. Wspaniale pachnące, zielone łąki 

rozpościerające się po bokach ścieżki zachęcają  do chwili odpoczynku. Niestety nie 

jest nam dane długo napawać się błogą ciszą i szumem wody i drzew, gdyż przerywa 

nam ją dźwięk dzwoniących dzwoneczków, a po kilku chwilach naszym oczom 

ukazuje się spore stadko owiec kierujące się wprost na wybrane przez nas miejsce 

odpoczynku. Psy pasterskie szybko zwęszyły pospiesznie zjadane przez nas kanapki 

i wyprzedzając stado zaczynają nam towarzyszyć. Jak się okazuje jest to codzienny 

widok tego miejsca, a zielone łąki są pastwiskami, na które co dzień stary pasterz 

zagania swoje stado. A wszystko to odbywa się w harmonii i zgodzie z naturą, bo jak 

się okazuje owce regenerują pastwiska, ruch zwierząt płoszy drobne gryzonie, a te 

stają się łatwą zdobyczą dla królującego tu orlika krzykliwego. 

Na rozwidleniu kierujemy się w lewo do kolejnej nieistniejącej wsi – Czarne. Trasę 

urozmaicają nam liczne przeprawy przez bród Wisłoki. Niektóre da się pokonać bez 

problemu jadąc na rowerze w innych miejscach bezpieczniej jednak rower 

przeprowadzić a samemu przejść po elegancko ułożonych do tego celu kamieniach. 

Dojeżdżamy do wsi Czarne, teraz trasa wiedzie już po szutrówce. Wszystkie 

nieistniejące wsie, w tym i wieś Czarne, urzekają nas przepięknymi krzyżami, 

kapliczkami i cmentarzami a niekiedy i cerkwiami. O każdej z nich na bieżąco możemy 

poczytać, dzięki zamieszczonym tablicom, choć niektóre są już dość słabo czytelne. 
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Dojeżdżamy do skrzyżowania przy którym mieści się pracownia ceramiki. Jeśli mamy 

w zapasie więcej czasu możemy nieco odbić z trasy i zobaczyć kilka okolicznych wsi 

wraz z symbolicznymi drzwiami: Długie, Lipna, czy Radocyna. My jednak kierujemy się 

w prawo, mijamy liczne przydrożne krzyże i kapliczki oraz cmentarz łemkowskiej wsi 

Czarne i zabytkowy cmentarz wojskowy. Trasa wiedzie wzdłuż tzw. transgranicznego 

szlaku rowerowego. Tutaj droga zaczyna nieco biec pod górkę, następnie poruszamy 

się płaskim grzbietem by w okolicy Jasionki zjechać w dół do miejscowości Krzywa. 

Trasa wiedzie tu już po drodze asfaltowej. Będąc na grzbiecie możemy podziwiać 

malownicze krajobrazy. 

Kolejną miejscowością, którą zwiedzimy jest wieś Krzywa, najwyżej położona 

miejscowość Beskidu Niskiego. Poza rozpościerającymi się widokami podziwiać 

możemy tu drewnianą cerkiew greckokatolicką pw. śś. Kosmy i Damiana czy pomnik 

lotników. Teraz trasa wiedzie lekko pod górę – „wpinamy się” na Banicką Górę 

wkraczając przy tym na niebieski szlak pieszy. Szlak ten będzie nam towarzyszył, aż do 

Bacówki PPTK w Bartnem, gdzie możemy zatrzymać się na odpoczynek. Schronisko 

mieści się na skraju łemkowskiej wioski Bartne i przykuwa uwagę swym osobliwie 

przyozdobionym otoczeniem. 

 

 

 

Przed nami ostatni fragment trasy. Z Bacówki kierujemy się czerwonym szlakiem 

pieszym w kierunku przełęczy Majdan. Zaraz za przełęczą skręcamy w prawo starą 

drogą do Świątkowej prowadzącą nas przez teren Magurskiego Parku Narodowego. 

Trasę tę bez problemu możemy pokonać rowerem, jednak trzeba zachować tu 
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szczególną ostrożność (śliskie kamienie, wielokrotne przekraczanie potoku). Wzdłuż 

całej drogi podziwiać możemy stare kapliczki, krzyże, a nawet ślady dawnej cerkwi 

i cmentarz świadczące, że poruszamy się po nieistniejącej już wsi Świerzowa Ruska 

obecnie w całości porośniętej lasem. Jedziemy dalej w dół doliny Świerzówki, 

wyjeżdżamy z terenu Parku na drogę asfaltową do wsi Świątkowa Wielka. Mijamy wieś 

i stamtąd znaną nam już z początku drogą 992 wracamy do miejscowości Krempna. 
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Woj. mazowieckie: Pomiechówek-Goławice 
 

Autor: Marcin Gajewski 

Moja trasa rowerowa. Podróż do ogrodów mojej duszy… Wycieczka do królestwa 

marzeń spełnionych… Niczym randka z ukochaną, gdzie każdy zakręt przywołuje 

piękne wspomnienia i jednocześnie tworzy nowe na przyszłość. Niczym (od)lot między 

ziemią a niebem. Między realnością, a wyobraźnią. Najwspanialsza nagroda za 

codzienne wyrzeczenia w imię wyższych celów i idei… 

Początek odlotu, tj. wyjazdu w Pomiechówku, u wrót leśnej baśniowej krainy, krętą 

drogą w kierunku Brodów Warszawskich, pośród zielonych połaci darów natury, 

w maju ubarwionych kwitnącymi krzewami i drzewami. Za drzewami wzdłuż trasy 

ciągną się tory kolejowe. Ścigać się z pociągiem  nie ma sensu. Żadnego ścigania, 

z nikim i niczym. Z czasem również. Żadnego bicia rekordów. Wręcz przeciwnie – im 

dłużej tym lepiej. Lepiej delektować się odlotem tj. jazdą… :) 

Zazwyczaj towarzyszy mi córeczka w foteliku, z nią podróż jest jeszcze piękniejsza. 

 

 

 

http://www.info.clicktrans.pl/konkurs-clicktrans-twoja-ulubiona-trasa-w-woj-mazowieckim-i-miejsce-marcin-gajewski-z-corka-tosia/
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Asfaltowa szosa kręci zawijasy co chwilę odsłaniając kolejne obrazy, tak dobrze 

znane, a jednak wciąż zachwycające na nowo. To jak setne oglądanie ulubionego 

filmu, a nawet lepiej, bo w trójwymiarze, na dodatek tu dochodzą zapachy lasu, 

stanowiąc niejako czwarty wymiar podróży… 

Ale prolog leśny jest tylko przystawką do dania głównego. Kiedy wyjeżdżamy z lasu, 

ukazują nam się niemal bezkresne przestrzenie. Pola uprawne aż po horyzont. Niczym 

Mickiewicz w Stepach Akermańskich wypływamy „na suchego przestwór oceanu”. 

Oceanu falujących i szeleszczących łagodnie zbóż… W różnych barwach 

w zależności od pory roku. 
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Gdzieniegdzie horyzont zakończony jest brzeziną i skrajem lasu… Zawsze trudno mi 

uwierzyć, że to właśnie tu kręcono część scen do filmu Pokłosie. Jakim cudem 

filmowcy z Warszawy trafili na tę głęboką prowincję? 

 

 

 

Jedziemy dalej. Aż nam się ukazuje żółty dywan utkany z kwiatów rzepaku… 

 

  
 

Latem bajka się zmienia. Urozmaica. O tej porze roku przedstawienie natury 

oddziaływuje na trzy zmysły: oczy radują widoki, nozdrza – zapachy zbóż i kwiatów, 

zaś uszy – bzyczenie świerszczy i koników polnych. Niesamowite polne dolby surround!  

Po prawej stronie otchłań zakończona jest torami kolejowymi - ślad cywilizacji na łonie 

natury. Ale nawet jeśli przejeżdża pociąg, to w tej scenerii traci swój industrialny 
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charakter. Nie słychać stukotu kół, jedynie delikatny szum stapiający się z szumem 

wiatru i falujących kłosów. Zaś długi ciąg wagonów z oddali wygląda jak gąsienica 

pełzająca między łanami żyta… 

 

 

 

Nawet Boeingi podchodzące do lądowania w Modlinie nie łamią błogiego 

naturalizmu. 
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Po kilku kilometrach kończy się otchłań po obu stronach drogi. Ukazują się 

zabudowania. Dojeżdżamy do Miękoszyna. Tak często tu bywam, że miejscowe 

dzieciaki mówią mi: „dzień dobry” To bardzo miłe. Jeszcze bardziej czuję swojską 

atmosferę. Jeszcze bardziej czuję, że jestem u siebie. W swoim „królestwie”… Tuż za 

wioską skręcamy w polną drogę. Wyciągam dłoń do kłosów na brzegu, muskam je 

niczym Maximus w  filmie „Gladiator”, kiedy wkraczał do przedsionka raju… Jesteśmy 

jednak na ziemi, czy może raczej w raju na ziemi… 
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Atrakcję trasy stanowi nie tylko flora. Zdarza się, że także fauna, choć tę znacznie 

trudniej uchwycić fotograficznie. Pewnego razu na drogę wyszedł mały zajączek. Był 

tak zdezorientowany, że nie widział, gdzie uciekać, więc oszołomiony przycupnął przy 

drodze. Przeurocze spotkanie :) 

 

 

 

Na polach często brykają sarny. Tu dał się sfotografować koziołek: 
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Za zagajnikiem docieramy do wsi Dębinki. Tutaj robimy pierwszy postój – na placu 

zabaw usytuowanym przy miejscowej szkole. To główny punkt wyprawy dla Tosi. Jej 

radość jest przeogromna. A dla mnie odpoczynek, uzupełnienie płynów. 

 

 

 

 

Trudno jest ją stamtąd zabrać. Przekonać, że jeszcze czeka nas wiele atrakcji… Na 

przykład wiatraki… Kiedy wreszcie udaje mi się ponownie zapiąć swój skarb w foteliku 

i ruszyć dalej, przemierzamy swojskie klimaty Dębinek. Zanurzam się w ów nieśpieszny 

rytm tutejszego życia. Panowie siedzą na ławce przed sklepem, dzieci bawią się przy 

głównej ulicy. Prace rolnicze i gospodarskie też przebiegają spokojnie i jakoś tak 
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harmonijnie. Mam wrażenie, że życie na wsi jest szczęśliwsze niż w mieście… A może 

po prostu ja czuję się tu lepiej? No dobra, ale co z obiecanymi wiatrakami? Już za 

chwilę. Mijamy wioskę, zjeżdżamy z asfaltu  i znów skręcamy w polną drogę. Pedałuje 

się ciężej, ale to żaden problem. Więcej kalorii ulegnie spaleniu. A do tego ukazuje 

nam się kolejny genialny wytwór człowieka: cztery wielkie wiatraki wyrastające wprost 

spomiędzy łodyg zboża. Mimo że owe urządzenia wytwarzają energię elektryczną, 

znów nie powstaje industrialne wrażenie. Ogromne łopaty tną powietrze niemal 

całkowicie bezgłośnie. Ekologiczny czysty charakter tych budowli dobrze współgra 

z otoczeniem, idealnie wpisuje się w ów naturalizm dookoła… 
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Monumentalny rozmiar wiatraków stanowi wszechobecne tło. Widać je z niemal 

każdego zakątka trasy. Zmienia się tylko stopień ich udziału w krajobrazie. 

Czas płynie tu tak wolno, że kolejna wioska – Zaborze – wita nas białą tablicą 

drogową. Rzadki zabytek, który nadal pełni swą funkcję informacyjną. Następna 

miejscowość – Lelewo – znacznie różni się od pozostałych na mojej trasie, bowiem  tu 

przeważają działki letniskowe. Piękne drewniane domki, starannie przystrzyżona trawa, 

dużo zieleni i kwiatów… 

 

 

 

Przejeżdżając przez Lelewo czuję się jak na wakacjach. Ale największą atrakcją 

miejscowości jest dla mnie zabytkowa zdobiona na ludowo chatka. Zdaje się, że nadal 

zamieszkana. Przeszłość frapująco miesza się z teraźniejszością. 
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W tych okolicach również sama trasa staje się ciekawie urozmaicona – a to zjazd, a to 

podjazd, a to ostry skręt w lewo, a to w prawo… No i wreszcie dojeżdżamy do mostu 

na Wkrze na granicy Cieksyna i Brokowa. Tu wakacyjny nastrój jeszcze się wzmaga. 

Borkowo to bowiem ważny punkt ta trasie spływów kajakowych. Dla mnie to jednak 

półmetek mojej trasy. I główny odpoczynek przy płynach zakupionych w pobliskim 

sklepie. Nieopodal znajduje się pomnik poświęcony poległym w Bitwie Warszawskiej 

w 1920 roku. Tu bowiem rozegrało się część walk. W połowie sierpnia odbywają się 

uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie. 

 

 

Powrót do domu odbywa się zwykle przez Błędowo – nieopodal jeziorka Pomocnia, 

a następnie przez Goławice. W Śniadówku powrotnie przekraczamy Wkrę, na moście 

wiszącym, zbudowanym w 1985 roku. Była to wówczas jedna z pierwszych tego typu 

budowli w Polsce. 

Tu także kręcono sceny do filmu Nigdy w życiu (domek na wsi Judyty). Czy to ostatnie 

przekraczanie rzeki? Ależ skąd! Za Goławicami jedziemy szosą przez las. W pewnym 

momencie skręcamy w prawo i dojeżdżamy do rowerowo-pieszej kładki. W samym 

sercu perły regionu. Tu przez wieki funkcjonował młyn napędzany spiętrzonymi falami 

Wkry. Kiedy byłem dzieckiem, stały jeszcze drewniane ruiny konstrukcji. Stała też 

„Młynarka” – słynna w regionie knajpa. Z tych zabudowań dziś ostał się tylko 

opustoszały budynek z czerwonej cegły, który zapewne służył przed laty jako 

magazyn. Znów dotykam ciekawej przeszłości, a jednocześnie raduję się 
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teraźniejszością. Ocalało bowiem spiętrzenie rzeki. Na wspomnianej kładce robimy 

sobie ostatni przystanek. W dole rozbrzmiewa głośny szum fal. Mazowiecka rzeka 

przybiera postać górskiego potoku. Patrzę wzdłuż nurtu, w oddali rzeczna meandra 

zawija się pod zalesionymi wzgórzami Markowych Gór. To wszystko sprawia, że można 

poczuć się jak w górach. Niczym na przełomie Dunajca wijącego się pomiędzy 

skalistymi wzgórzami Pienin. I po co wyjeżdżać na wakacje? Gdzież jest drugi taki styk 

epok minionych z obecną, a zarazem wymieszanie cech różnych krain 

geograficznych? 
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Ostatni odcinek powrotu do domu biegnie wzdłuż Wkry, ścieżką, której fale wydają się 

współgrać z łagodnymi falami rzeki. Czasami wyprzedzają nas kajakarze, czasami my 

ich, ale przecież nie odbywają się tu żadne wyścigi. Kto by chciał tak pięknymi 

okolicznościami przyrody cieszyć się jak najkrócej? Do Pomiechówka wjeżdżamy od 

strony dawnych koszar wojskowych. I po raz ostatni przekraczamy Wkrę – na moście 

łączącym ulicę Warszawską z Modlińską. Jesteśmy w domu. Choć tak naprawdę 

byliśmy w nim przez całą podróż… 
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Woj. opolskie: Strzelce Opolskie – Księży Las 
 

Autor: Maciej Bartosiewicz 

 

 

 

Moja trasa rowerowa wynosi około 45 km. Początek trasy znajduje się w Strzelcach 

Opolskich. Trasa przebiega przez następujące miejscowości: Dolną, Porębę, Leśnicę, 

Lichynię, Zalesie Śląskie, Stary Ujazd, Buczki i Księży Las. 

Na trasie przeważają nawierzchnie asfaltowo-szutrowe. Droga ma łatwe i łagodne 

podjazdy oraz długie i mało strome zjazdy. W trakcie pokonywania tej trasy rowerzysta 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-opolskim-maciej-bartosiewicz/
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może podziwiać piękne widoki: przy podjeździe na Górę św. Anny – widok na górę 

Chełmską, przy zjeździe drogami polnymi – obszerną panoramę, na której widoczne 

są Sudety. 

Trasa biegnie drogami o małym natężeniu ruchu, dobrze zachowanymi ścieżkami. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hZYzN4aM-M
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Woj. podkarpackie: gmina Kuryłówka 
 

Autorka: Karolina Rozlazły 

 

 

Moja ulubiona trasa rowerowa w województwie podkarpackim? Chyba jak większość 

lubię łączyć „przyjemne z pożytecznym”. Wybierając ulubioną i wyszukaną trasę, 

uważałam, że powinna zawierać nie tylko piękne, przyjemne dla oka widoki, ale że 

powinnam również wzbogacić ją czymś wyjątkowym – wiedzą o dziejach naszych 

przodków. 

Rok 2018 jest wyjątkowy, każdy patriota pała dumą na myśl o tym, że Polska będzie 

obchodzić 100-lecie odzyskania niepodległości. Dlatego też postanowiłam, że moja 

trasa będzie nawiązywać właśnie do tej tematyki. 

Gmina Kuryłówka trwale zapisała się w historii jako teren, na którym rozegrały się bitwy 

ważne w dziejach Polski, o których powinni pamiętać nie tylko lokalni mieszkańcy. 

Podstawą trasy jest ścieżka rajdu rowerowego, zorganizowanego przez lokalną 

instytucję kultury, ale postanowiłam wzbogacić trasę o kilka dodatkowych punktów, 

które idealnie wpisują się w jej charakter i tworzą pełnię. Łącznie liczy ok. 22 km, dzięki 

czemu wyznaczony dystans może być pokonywany nie tylko przez dorosłych, ale 

i przez dzieci. Nasze pociechy będą mogły bez problemów przebyć drogę z całymi 

rodzinami i odbywać „plenerowe lekcje historii” w miejscach upamiętniających te 

ważne wydarzenia. Można przy tym wspólnie spędzić czas i zarazem odkryć uroki 

miejscowych krajobrazów 

Jakże piękny był widok tak licznych dzieci zabieranych na wycieczkę przez rodziców 

i babcie, dla których ważne było, aby przekazać młodszemu pokoleniu cenne 

informacje o minionych czasach. A więc ruszamy… 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-podkarpackim-karolina-rozlazly/
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Początek trasy zaczynamy przy pomniku upamiętniającym jedną z największych 

zwycięskich bitew podziemia antykomunistycznego z Sowietami – bitwy pod 

Kuryłówką. Drugim miejscem jest pomnik Józefa Zadzierskiego ps.„Wołyniak” – 

jednego z przywódców żołnierzy polskiego podziemia. Kolejny pomnik nieopodal – 

krzyż na „Kalówce” – upamiętnia krwawą walkę podczas II wojny światowej. 

W miejscowości Ożanna znajdujemy pamiątkową kapliczkę, a po pokonaniu kilku 

kilometrów dojeżdżamy do Dąbrowicy, gdzie znajduje się zabytkowa kaplica z 1890 

roku i kościół parafialny. 

Na trasie Dąbrowica – Kolonia Polska na malowniczych polach znajdujemy kapliczkę 

„Masłowskiego” – uczestnika Powstania Styczniowego wzniesioną w podzięce za 

uratowanie życia. W Kolonii Polskiej dojeżdżamy do kościoła parafialnego, 

a następnie wracamy na trasę, zatrzymując się przy kaplicy mszalnej ks. Stanisława 

Szpetnara. 

Finałowym punktem jest leśniczówka Szegdy, miejsce śmierci Józefa Zadzierskiego 

ps. „Wołyniak”, gdzie aktualnie prężnie działa zagroda edukacyjna. Każdy może 

podziwiać starodawne przedmioty codziennego użytku, poznać sztukę i zwyczaje 

dawnych czasów. Oprócz podziwiania pięknego i magicznego otoczenia można też 

karmić liczne zwierzęta tj. kozy, lamy, bażanty i wiele innych. 

Wszystkie te punkty dzielą niewielkie odległości, by poziom trudności nie był zbyt 

wymagający dla osób w każdym wieku. Dzięki temu trasę można przebyć niezależnie 

od formy fizycznej i wcześniejszego przygotowania oraz mile i przyjemnie spędzić czas. 

Dlaczego wśród tylu pięknych miejsc wybrałam właśnie tą trasę? 

To prawda, że Podkarpacie jest piękne i trudno byłoby wskazać najlepsze atrakcje, 

ale jako mieszkanka tego województwa myślę, że każdy powinien zatrzymać się choć 

na chwilę przy przydrożnym krzyżu, czy małej, zapomnianej kapliczce, które 

codziennie mijamy, by dowiedzieć się, jaką niosą ze sobą historię. Czy w tym 

zabieganym świecie jest czas na zadumę i pamięć o przodkach? Być może idealnie 

się sprawdza powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie znacie” i nie dostrzegamy 

„perełek”, które mamy tuż obok. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEmnHt1r-pI
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Woj. podlaskie: Augustów-Przywięź 
 

Autorka: Martyna Chodacz 

 

 

 

Moja ulubiona trasa rowerowa to w zasadzie połączenie kilku tras. Gdybym miała 

wybrać tylko jedną, byłoby ciężko, dlatego wpadłam na pomysł, żeby połączyć je 

w jedną, dłuższą trasę. Zapraszam więc was w podróż po najpiękniejszych terenach 

Augustowszczyzny i Suwalszczyzny, przez lasy, jeziora, rezerwaty, puszczę i parki 

narodowe. 

Swoją podróż zaczniemy w Augustowie, przy śluzie na Kanale Augustowskim – dziele 

hydrotechniki z XIX w., zabytku obok którego nie sposób przejechać obojętnie. Jeśli 

masz szczęście może uda ci się zobaczyć śluzowanie. 

Kierujemy się bulwarem wzdłuż kanału aż dojedziemy do asfaltu. Skręcamy w prawo 

i w lewo, w ulicę Prądzyńskiego. Za kilkadziesiąt metrów zjeżdżamy w lewo, by 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-podlaskim-martyna-chodacz/


56 
 

dojechać do Kanału Augustowskiego i jedziemy cały czas prosto, po swojej lewej 

mając kanał. Wyjeżdżamy na asfalt w Białobrzegach i za kilkadziesiąt metrów 

skręcamy w lewo. Jedziemy leśną dróżką około 9 km wzdłuż jeziora Sajno (szlak 

rowerowy żółty). Jadąc ta trasą, zauważymy kilkanaście ścieżek, które odchodzą 

w bok. Prowadzą one nieraz w zaciszne zakątki nad brzegami jeziora, gdzie możemy 

odpocząć na łonie natury, wyciszyć się czy pomoczyć nogi w jeziorze... 

 

 

 

Następnie na dużym rozwidleniu w kształcie trójkąta skręcamy w prawo i jedziemy 

dalej. Po prawej stronie widzimy oznakowanie Szlaku Orła Białego (oznaczonego 

kolorem biało-czerwonym), który nawiązuje do historii Polski. Biegnie on przez rozmaite 

miejsca pamięci, po drodze są liczne pomniki i krzyże, upamiętniające walki 

o niepodległość, toczone przez Polaków w Puszczy Augustowskiej w czasie zaborów 

i okupacji. 

Po naszej lewej widzimy tory kolejowe i wzdłuż nich będziemy jechać dalej. Las po 

naszej prawie zaczyna się zagęszczać coraz bardziej i bardziej. Kierujemy się dalej 

prosto, mijając kilka skrzyżowań. Dalej nasza trasa wiedzie dojazdem pożarowym nr 18 

w stronę punktu czerpania wody. Mijamy duży dom po prawej i dojeżdżamy do 

rozjazdu. Skręcamy w lewo i jedziemy dalej prosto. Mijamy przejazd kolejowy 

i dojeżdżamy w prawo na asfaltową drogę. 

Wyjeżdżamy z Balinki. Można tu spotkać często wypasane konie, które chętnie reagują 

na ciekawskich rowerzystów. Jedziemy dalej prosto tym razem mając tory kolejowe 

po naszej prawej stronie aż do kolejnego przejazdu kolejowego, za którym znów 

będziemy mieć tory po naszej lewej. Jedziemy chwilę prosto do kolejnego już 

przejazdu w Jastrzębnej. Kierujemy się dalej prosto aż do drogowskazu, który kieruje 

nas na Lipsk. Po kilkuset metrach zjeżdżamy z głównej drogi w prawo i jedziemy prosto 

aż do wsi Jastrzębna. Mamy tu delikatne uniedogodnienie w postaci brukowej drogi. 



57 
 

Jednak szybko zapominamy o wytrzęsionym ciele, okoliczni mieszkańcy machają do 

nas z uśmiechem siedząc przed swoimi domkami na ławkach. Po kilkuset metrach 

mijamy drzewo-rzeźbę. 

 

 

 

Zjeżdżamy z bruku i jedziemy do kolejnego rozjazdu. Kierujemy się w stronę wsi 

Kamienna, gdzie po naszej prawej mijamy most kolejowy na rzece Biebrza. Jeśli mamy 

szczęście możemy zobaczyć w dole barkę dryfującą po rzece. 

Jedziemy prosto w dalszą drogę, mijamy wieś Kamienna Nowa. Dojeżdżamy do 

rozwidlenia. Znak na prawo wskazuje cmentarz wojenny z 1915 r. jednak my jedziemy 

w lewo leśną dróżką aż do zabudowań. Przed wielkim dębem skręcamy w prawo, a na 

rozwidleniu kierujemy się w lewo (znak Kamienna Stara nr 47-52). Mijamy małą rzeczkę 

i jedziemy dalej. Po prawej zobaczymy drewniany kościół. Przed przejazdem 

kolejowym skręcamy w lewo i jedziemy prosto wzdłuż torów. Dojeżdżamy do 

rozwidlenia z asfaltem. Skręcamy w lewo, by po kilkuset metrach skręcić w prawo na 

żwirowa dróżkę. 

Mijamy młody lasek i tuż za nim skręcamy w lewo na punkt widokowy Biebrzańskiego 

Parku Narodowego – jeden z wielu na Ścieżce Przyrodniczej Biebrzańskie Błota. 

Przyznam szczerze, że cała ścieżka robi wrażenie najbardziej tuż po wschodzie słońca 

i chwilę przed zachodem o każdej porze roku. Jednak my wracamy z powrotem na 

asfalt, skręcamy w prawo i jedziemy prosto asfaltem aż do Lipska. 

Dojeżdżamy do ronda i kierujemy się prosto na Skieblewo. Na rozwidleniu widzimy krzyż 

z kolorowymi wstążkami. Na trasie ich tu pełno, tak jak różnego rodzaju kapliczek 

i figurek. Podążamy w lewo szlakiem niebieskim i widzimy informacje że znaleźliśmy się 

w Gminie Płaska, która wita nas serdecznie. Mijamy dwie małe rzeczki i odbijamy 

w lewo przy znaku „Płaska”, kierując się dalej szlakiem niebieskim. 
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Na trasie mijamy kilka ciekawych drewnianych tablic: Źrebieńcza Góra – rejony lasu 

oznaczone przez Nadleśnictwo. Po kilku kilometrach na rozwidleniu jedziemy 

dojazdem pożarowym nr 1 w lewo w kierunku Płaska. Mijamy skrzyżowanie w lesie (po 

lewej kawałek ogrodzonej polanki), nadal kierujemy się prosto aż do rozwidlenia, na 

którym skręcamy w prawo, dalej jadąc szlakiem niebieskim w kierunku miejscowości 

Płaska. Pedałujemy w otoczeniu pięknej przyrody, las zmienia się tu z kilometra na 

kilometr, widzimy stare rozłożyste dęby. 

Po kilku kilometrach wyjeżdżamy z tego zaczarowanego miejsca na drogę asfaltową. 

Skręcamy w lewo i po około 100 metrach skręcamy w prawo. Drogę wskazuje nam 

znak na śluzę Paniewo (na Kanale Augustowskim). Zatrzymujemy się by chwilę 

odetchnąć i zrobić zdjęcie. Dalej jedziemy prosto aż dojeżdżamy do plaży i pola 

namiotowego. Kierujemy się prosto, po swojej lewej stronie mając jezioro Paniewo. Na 

rozwidleniu przy krzyżu skręcamy w lewo. Wjeżdżamy na asfalt i po kilkuset metrach 

przy drewnianym krzyżu skręcamy ponownie w lewo. Na najbliższym skrzyżowaniu 

skręcamy w prawo i kierujemy się dalej prosto. Wyjeżdżamy z Gorczycy i skręcamy 

w prawo w las w pierwsza leśna dróżkę. Dojeżdżamy do ogrodzenia nad wodą 

i skręcamy łukiem w prawo. 

Teraz po naszej lewej mamy jezioro Serwy – moim zdaniem jedno z piękniejszych. 

Wyjeżdżamy w prawo na asfalt. Po przejechaniu kolejnych kilku kilometrów skręcamy 

w lewo w las przy słupku oznaczającym 8 km 160 m. Jedziemy dalej prosto lasem aż 

do rozwidlenia, gdzie skręcamy w lewo – mijamy skreślony znak Głęboki Bród i jedziemy 

dalej aż do rozwidlenia. Kierujemy się (jak wskazuje znak) do punktu czerpania wody 

do miejscowości Tartaczysko. 

Wjeżdżamy na most, tu pod nami przepływa piękna, dzika i różnorodna rzeka Czarna 

Hańcza. Ciężko się nie zatrzymać. Czarna Hańcza jest największą rzeką Suwalszczyzny. 
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Przepływa przez bardzo ciekawe tereny, nieraz o unikatowych walorach 

krajobrazowych, geologicznych, historycznych (Jaćwież). To raj dla kajakarzy 

i wędkarzy – podobno jest krainą pstrąga. 

 

 

 

Zaraz za mostem kierujemy się w lewo na Studziany Las, po lewej stronie mając cały 

czas rzekę. Kierujemy się ta dróżką aż do rozwidlenia na wieś Sarnetki. Mijamy 

drewniany most, pod którym przepływa ponownie Czarna Hańcza. Spotykamy 

kajakarzy. Jedziemy dalej prosto. Po lewej stronie spotkamy Miejsce Obsługi 

Rowerzystów – to już kolejne na naszej trasie. Na najbliższym rozwidleniu skręcamy 

w prawo. Jesteśmy we wsi Sarnetki. Jedziemy dalej prosto aż do rozwidlenia. My 

kierujemy się w lewo. Jedziemy tak lasem kilka dobrych kilometrów. Na rozwidleniu 

kierujemy się w prawo, by za chwile na kolejnym rozwidleniu pojechać w lewo 

czerwonym szlakiem. 

Wjeżdżamy do wsi Mikołajewo, dalej jedziemy prosto asfaltem aż do rozwidlenia 

z drewnianym słupem. My skręcamy w lewo na trasę rowerową R-11. Na kolejnym 

rozwidleniu w prawo na Rosochaty Róg. Po naszej lewej mamy przepiękny widok na 

jezioro Wigry. Zatrzymujmy się na chwilę, żeby zrobić zdjęcia. Ruszamy dalej i na 

rozwidleniu skręcamy w lewo. 

Wśród pól, łąk i zabagnień położonych w centralnej części Półwyspu Rosochaty Róg 

przebiega Ścieżka Edukacyjna Płazy (nazwa, ale i dźwięki które towarzyszą 

zwiedzającym wskazują na bogato występującą tu faunę płazów). Dojeżdżamy do 

asfaltu i skręcamy w lewo, by za chwilę skręcić w prawo. Przy następnym rozwidleniu 

kierujemy się w stronę Wigier. Jadąc prosto dojeżdżamy do Pokamedulskiego 

Klasztoru na Wigrach. 
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Okolice Wigier były ulubionym miejscem polowań polskich władców. Polowali tu m.in. 

Władysław Jagiełło i Zygmunt August. W 1667 roku król Jan Kazimierz nadał wyspę 

oraz duży kawał puszczy zakonowi kontemplacyjnemu kamedułów. Kameduli przybyli 

w roku następnym i założyli swoją siedzibę. Kościół udostępniony jest do zwiedzania. 

W jego podziemiach spoczywają zwłoki dawnych zakonników – kamedułów. Jednak 

my dziś trzymamy się naszej trasy i wracamy z powrotem tą sama drogą aż do znaku, 

który wskazuje nam Stary Folwark (w lewo). 

 

 

 

Dojeżdżamy do asfaltu i tu również skręcamy w lewo. Ze ścieżki rowerowej za Starym 

Folwarkiem za zakrętem skręcamy w lewo w leśną dróżkę na Płociczno Tartak (Słupek 

1 km 40 m). Ponownie jedziemy lasem, trzymając się ciągle lewej strony. Dojeżdżamy 

do Płociczna i jedziemy dalej prosto. Mijamy tu stację początkową Wigierskiej Kolejki 

Wąskotorowej – wąskotorowej kolejki turystycznej o długości 10 km, biegnącej wzdłuż 

południowego brzegu jeziora Wigry na Suwalszczyźnie. Kolejka jest cennym zabytkiem 

techniki oraz jedną z całorocznych atrakcji turystycznych regionu. 

Kierujemy się dalej w stronę wsi Bryzgiel. Przed nami rozwidlenie i duży drewniany znak 

Wigierski Park Narodowy. Skręcamy w prawo i jedziemy lasem kilka kilometrów. 

Dojeżdżamy do zabudowań i tuż przed przejazdem kolejowym skręcamy w lewo. 

Jedziemy prosto aż do asfaltu, a następnie skręcamy w prawo i jedziemy aż do 

zielonego domu nr 9, za którym skręcamy w prawo w drogę pożarową nr 1. Jedziemy 

tak, trzymając się ciągle lewej strony. Dalej prosto przez mostek na rzece Blizna, a na 

rozwidleniu w prawo drogą pożarową nr 3, mając wokół las skąpany w promieniach 

zachodzącego słońca. 

Dojeżdżamy do Uroczyska Powstańce. To kolejny pomnik w tym rejonie, który został 

poświęcony bohaterom – poległym na tym terenie Powstańcom. Tu jedziemy dalej 
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prosto dojazdem pożarowym nr 15 aż do dojazdu nr 7 – tu skręcamy w prawo 

i jedziemy kilka dobrych kilometrów Puszczą Augustowską. Puszcza położona jest 

w województwie podlaskim oraz na Litwie i Białorusi. Powierzchnia całej puszczy 

wynosi ok. 160 tys. ha, z czego w granicach Polski znajduje się ponad 114 tys. ha. W jej 

skład wchodzi aż 10 rezerwatów przyrody. Niedawno fauna wzbogaciła się o nowych 

mieszkańców – żubry, który wróciły w rejony swojego pierwotnego występowania. Są 

dość płochymi zwierzętami, jednak ja miałam okazję spotkać je już kilkukrotnie. 

 

 

 

Po kilku kilometrach po naszej lewej mamy małe jeziorko, które chyba nawet nie ma 

nazwy, jednak całe jego otoczenie robi niezwykłe wrażenie. Wokół niego rośnie leśny 

rozmaryn – zapach jest bardzo intensywny i specyficzny. Mogłabym tu zostać dłużej, 

jednak powinniśmy jechać dalej (dojazd pożarowy nr 5). Przy tablicy informacyjnej 

dot. Rezerwatu Jeziora Kalejty skręcamy w lewo. Jedziemy dalej aż dojeżdżamy do 

drewnianej bramy i dalej prosto dojazdem nr 6. Kierujemy się tak jak szlak niebieski, na 

rozwidleniu skręcamy w prawo i dojeżdżamy do Przewięzi. 

Jeśli mamy chęć, możemy się wykapać. Latem jest tu ogrom turystów. Przejeżdżamy 

przez plażę i jedziemy prosto aż do skrzyżowania, gdzie skręcamy w prawo, a na 

kolejnym skrzyżowaniu – w lewo. Przejeżdżamy kilkaset metrów i naszym oczom jawi się 

Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej. Z tym miejscem wiąże się wiele historii i warto 

się tu na chwilę zatrzymać. 

My jednak wracamy na trasę i cofamy się do skrzyżowania, na którym jedziemy cały 

czas prosto asfaltem, a gdy z niego zjedziemy po prawej stronie pojawi się znana nam 

już tablica dot. Szlaku Orła Białego. Kierujemy się ścieżką w dół wzdłuż jeziora. 

Wjeżdżamy na żwirówkę i po lewej widzimy kawałek plaży nad jeziorem białym. 
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Wyjeżdżamy na ścieżkę rowerową, kierując się ulicą Turystyczną, następnie w lewo 

aleją Kardynała Wyszyńskiego i dojeżdżamy z powrotem do śluzy w Augustowie. Tu 

kończymy swoją podróż. Mam nadzieję, że jesteście zmęczeni, ale i zadowoleni. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5YPiinmQt78
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Woj. pomorskie: Pojezierze Kaszubskie 
 

Autorka: Danuta Pałubicka 

 

 

 

Pojezierze Kaszubskie to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Charakteryzuje się 

przepięknymi lasami oraz czystymi wodami. To właśnie tutaj odkryłam swój ulubiony 

szlak rowerowy. Trasa zaczyna się w mieście Bytów, którego symbolem jest Zamek 

Krzyżacki, a jej przebieg znajduje się w okolicznych wioskach oraz lasach. 

Na mapie zakreśla się wielkie koło, które na mojej trasie rowerowej jest symbolem 

radości z pokonywanego szlaku. Na każdym etapie koła mijam ciekawych ludzi, 

urocze miejsca, cuda natury oraz sympatyczne zwierzaki. Początek trasy jest szlakiem 

sportowym wielu mieszkańców Bytowa. Spotkasz tu nie tylko rowerzystów, ale także 

spacerowiczów, biegaczy oraz hobbystów jazdy konnej. Energicznie nastawieni do 

życia ludzie, często zagadują – więc zejdź na chwilę z roweru i poświęć swój czas na 

poznawanie nowych ludzi  :). Dalej spotkasz głównie zwierzęta, a one dopiero się uczą 

ludzkiego języka. 

Za każdym razem gdy jadę swoją ulubioną trasą rowerową na Pomorzu, staram się 

dokładnie policzyć ilość jezior, stawów oraz rzek, które mijam. Okazuje się, że zawsze 

odkrywam nowe zbiorniki wody, więc policzenie ich staje się niełatwym zadaniem. 

Może Tobie się uda? Daj mi znać :). Zatrzymuj się na odpoczynek przy pięknie 

usytuowanych na Szlaku Jezior Lobeliowych punktach odpoczynku. Uzupełnij płyny, 

wsłuchaj się w naturę oraz naświetl witaminą D. Przez kolejne dni będziesz cieszyć się 

energią, którą się naładujesz na rowerze. 

http://www.info.clicktrans.pl/konkurs-clicktrans-twoja-ulubiona-trasa-w-wojewodztwie-pomorskim-i-miejsce-danuta-palubicka/
https://www.youtube.com/watch?v=t0DR1cY4iZ8
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Na trasie są tylko dwa trudne do pokonania punkty – kiedyś z nimi walczyłam, ale teraz 

już podchodzę pod nie na spokojnie – prowadząc rower pod górę. Moim ulubionym 

wyczynowym miejscem jest zjazd z gigantycznej betonowej. Jeśli boisz się prędkości, 

lepiej sprawdź swoje hamulce, bo można naprawdę porządnie się rozpędzić i wpaść 

w tarapaty. 

Końcówka trasy to przecinające się drogi w lesie, ale nie martw się – nawet jeśli źle 

skręcisz, to nie odjedziesz zbyt daleko od cywilizacji, która chętnie Cię poprowadzi 

w dobrą stronę. W pewnym momencie łatwo można się zorientować w którą stronę 

powinniśmy jechać i wrócić do Bytowa. 
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Woj. śląskie: Rycerka Górna - Zlatna 
 

Autorka: Marcelina Biernat 

 

 

 

Aktywne spędzanie czasu to nieodzowna część mojej osobowości. Siedzenie w każdy 

weekend przed telewizorem to zdecydowanie nie dla mnie. Wyprawy górskie, jazda 

na nartach, skituring czy jazda na rowerze to formy spędzania czasu, które najbardziej 

przypadły mi do gustu. Można by o nich bardzo dużo pisać, ale zgodnie z wymogami 

konkursowymi dziś chciałam podzielić się moją zdecydowanie ulubiona trasa 

rowerową. 

Muszę jednak zacząć od tego, że pochodzę z Chorzowa. Do Rycerki Górnej, która jest 

wsią górską, przeprowadziłam się niespełna 7 lat temu. I to głównie piękno tutejszej 

przyrody motywuje mnie, aby nie być bierną w czasie wolnym. Ponieważ mieszkam na 

samym końcu wsi, wszędzie mam dość daleko. Dlatego najlepsza trasa rowerowa dla 

mnie, to taka, gdzie podczas jazdy najpierw się „rozgrzeję” na dość prostym odcinku 

trasy, później dostanę mocno w kość, a na końcu odpocznę, jadąc spokojnie do 

domu. 

Trasa rowerowa na odcinku Rycerka Górna Kolonia – Złatna – Lipowska – Rysianka – 

Złatna – Rycerka Górna jest dla mnie tą idealną, bo spełnia wszystkie te warunki. Trasa 

jest na tyle długa i różnorodna, że daje porządny wycisk, po którym można z ogromną 

satysfakcją wskoczyć do basenu po powrocie do domu. 

 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-slaskim-marcelina-biernat/
https://www.youtube.com/watch?v=B1TrpNoPr0Q
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Najpierw rozgrzewka, czyli zjazd z Rycerki do Rajczy na odcinku 12 km z łącznym 

spadkiem wysokości 200 m. Bardzo przyjemna trasa i choć biegnie w dużej części po 

głównej drodze, to jednak ze względu na otoczenie pięknych gór i dość mały ruch 

samochodowy, nie jest dokuczliwa dla rowerzystów. Od Rajczy do Ujsół podobnie, 

z tym, że droga zamiast w dół zaczyna się piąć do góry . Na szczęście na początku 

łagodnie, tak aby organizm zdążył się przygotować na wysiłek:). Na odcinku Ujsoły – 

Złatna Zapolanka, droga pnie się coraz wyżej, ale asfalt pod kołami łagodzi te 

„niedogodności” :). 
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Kiedy dojeżdżamy do Zapolanki kończy się drugi etap biegnący asfaltową drogą. Jak 

wiadomo coś się kończy a coś się zaczyna – w tym przypadku zaczyna się etap 3, czyli 

jazda górska ;). Tu organizm musi pracować na pełnych obrotach: leśna droga, na 

szczęście ubita, pnie się coraz wyżej i daje się we znaki. Czasami konieczne są krótkie 

podejścia, bo jednak aktywność ruchowa sprawia, że czuć wyraźnie wszystkie 

zasiedziane mięśnie. Ale w końcu taki „wycisk” to jest to, co najbardziej mnie cieszy na 

trasach rowerowych. W przeciwnym razie byłoby za nudno i za prosto. 

A więc pniemy się ciągle w górę, na szczęście z początkiem przez las, przez co skwar 

lejący się z nieba jest bardziej znośny. Później jednak droga wychodzi z lasu i w pełnym 

słońcu, ostatnimi siłami, pokonać trzeba ostatnie przewyższenie (na tym odcinku, nie 

na całej trasie). Potem upragniony zjazd w dół, gdzie Ci nie bojący się rozwijać dużych 

prędkości na rowerze na leśnej drodze, mogą osiągnąć prędkość ponad 50 km/h.  

 

 

 

O ile tylko człowiek nie zaliczy wtedy upadku, który by spowodował jakąś poważną 

kontuzję, może jechać dalej, po leśnej ubitej drodze, która wije się po w miarę równym 

terenie. I tak można by zjechać do samej doliny, gdzie znajduje się droga asfaltowa 

biegnąca przez Złatną. Ale co to byłaby za ulubiona trasa rowerowa, jeśli nie 

poprowadziłaby nas przez jakiś szczyt? A dlaczego przez szczyt? Powodów jest kilka: 

- bo jest tam schronisko, gdzie można coś porządnie zjeść (a należy się :)) 

- bo widać stamtąd przepiękne widoki na bliższe i dalsze góry (kochane Tatry) 

- bo zawsze kolejny raz „szczyt” został zaliczony 

- bo zjazd ze szczytu jest nieporównywalny do niczego innego (poza zjazdem na 

skiturach w zimie) 

- bo dłużej zjeżdża się potem na dół 

- bo fajnie to wygląda na traku GPS 
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- bo to piękne uczucie, kiedy ludzie piechotą dysząc podchodzą pod schronisko 

i patrzą na Ciebie z dumą i niedowierzaniem zarazem, że udało Ci się wjechać tam 

na rowerze :) 

- i wreszcie: bo to daje największą satysfakcję z takiej przejażdżki! 

 

Z powyższych powodów moja trasa nie mogła biec inaczej. Zatem po dojechaniu do 

skrzyżowania ze szlakiem pieszym prowadzącym na Halę Lipowską, bez namysłu 

skręcamy za szlakiem w wiadomym kierunku. Nie ma lekko, grapa straszna. Kąt 

nachylenia to jakieś 40–45 stopni. Nie ma wyjścia, ten odcinek trzeba przejść, pchając 

rower. A później to już wiadomo – dosiadamy rowery i dalej w drogę przez Lipowską 

do schroniska na Rysiance:). Tam obiad, tradycyjnie piwo, aby się lepiej i żwawiej 

zjeżdżało – czas na relaks i odpoczynek. Warto pamiętać, aby ta błogość nie trwała 

jednak za długo, bo przecież jeszcze kawal drogi do domu, a czuć już niemałe 

zmęczenie. Tak więc z nowym pokładem sił, na siodła. W pięknym blasku słońca 

zjeżdżamy w dół, rozpoczynając etap 4. 

 

 

 

A ten, to już czysta przyjemność: jedziemy najpierw szlakiem, później leśną drogą, ale 

cały czas przez las w orzeźwiającym powiewie wiatru. Po dojechaniu do drogi 

asfaltowej przychodzi czas na odpoczynek dla naszych rąk (po wstrząsach) i nóg – 

drogą asfaltową zjeżdżamy do samej Rajczy. Tu, aby nie było za dobrze, ostatnie 12 

kilometrów pniemy się delikatnie pod górę, pokonując 200 metrów przewyższenia na 

całym tym odcinku – odcinek 5. Nie ukrywam, że ostatnie 6 km bardzo się ciągnie, ze 

względu na bardzo duże zmęczenie, ale przynajmniej po dojechaniu do domu, 

człowiek czuje, że był na rowerze:). 
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Dla podsumowania opisu trasy, poniżej zamieszczam dane zarejestrowane z zegarka 

sportowego firmy Garmin: 

- wzrost wysokości – 951 m 

- minimalna wysokość – 495,6 m 

- maksymalna wysokość – 1234,6 m 

- średnia prędkość –  11,8 km/h 

- dystans – 61,36 km 

- spalone kalorie – 2507 :) 

- czas całkowity wycieczki –7:44:06 

- czas w ruchu (bez przerw i odpoczynków) - 5:13:02 
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Woj. świętokrzyskie – Niecka Nidziańska 
 

Autor: Marek Galant 

 

 

 

Trasa wycieczki prowadzi przez malowniczą okolicę wsi Zagaje, Olbrachcice, Dębiany, 

Września i wynosi około 12 km a szacowany czas przejazdu wynosi 1,5h. Miejscowości, 

przez które przebiega wycieczka znajdują się w powiecie Jędrzejowskim, przy czym 

Zagaje położone jest w gminie Jędrzejów, a Olbrachcice, Dębiany i Września w gminie 

Wodzisław. Region ten geograficznie znajduje się w północnej Małopolsce w Niecce 

Nidziańskiej. 

Początek trasy wycieczki znajduje się przy kaplicy pw. Pana Jezusa Miłosiernego 

w Zagaju. Możemy swobodnie dojechać tam samochodem i zaparkować na 

parkingu przy kaplicy. Spod kaplicy wyruszamy na południe w kierunku drogi 

wojewódzkiej 768 (Jędrzejów–Kazimierza Wielka). Po przejechaniu około 140 m 

dojeżdżamy do skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu można zobaczyć murowany krzyż, 

którego budowa datowana jest na lata 30 XX w. Na południe od skrzyżowania 

znajduje się sklep przemysłowo-spożywczy, gdzie możemy zakupić artykuły, które 

będą nam potrzebne podczas wycieczki. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto przez wieś, 

około 1,3 km. Wieś ma dość charakterystyczny układ urbanistyczny pochodzący 

z końca XX w. – zabudowania są położone wzdłuż szosy, a szosa jest wyznaczona w linii 

prostej. Po drodze możemy zaobserwować budynki z początku XX w. 

Następnie dojeżdżamy w pobliże parku dworskiego, którego powstanie datowane 

jest na XVIII w., a który został przekomponowany i przekształcony w XIX w. Wokół parku 

znajdują się pozostałości muru z XIX w. W parku do lat 90. XX w. znajdował się dwór, 

w którym podczas I wojny światowej mieścił się sztab kawalerii polskiej. Gościł tam 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-swietokrzyskim-marek-galant
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m.in. Józef Piłsudski. Dwór był własnością Edwarda Łuszczkiewicza, kolegi Stefana 

Żeromskiego i pierwowzoru jednego z bohaterów Syzyfowych prac. Stefan Żeromski 

akcję jednego ze swoich dzieł (Snu o szpadzie) umieścił w Zagaju. 

 

 

 

W następnej kolejności skręcamy w prawo, na północ i poruszamy się obsadzoną 

drzewami polną drogą. Do XX w. była to główna droga łącząca Zagaje 

z Jędrzejowem. Do czasów współczesnych zachowała się kompozycja tej drogi. 

Przejeżdżamy obok przydrożnej kapliczki i kierujemy się ok. 1,3 km na północ. 

Dojeżdżamy do przydrożnego krzyża, który przez wieki wyznaczał granicę pomiędzy 

Zagajem a Łysakowem. Skręcamy w lewo, na zachód i kierujemy się w stronę lasu 

zwanego „Poręba”, którego wycinkę opisał Żeromski w utworze Sen o Szpadzie. 
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Po przejechaniu 1,4 km docieramy do lasu. Podczas jazdy można obserwować stada 

saren, zające, bażanty czy kuropatwy. W pobliżu lasu możemy spotkać kurhannika, 

gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. W XXI w. Zagaj jest 

ósmym udokumentowanym miejscem występowania tego ptaka w regionie 

świętokrzyskim. W pobliżu lasu możemy odpocząć i zrobić piknik. 

Kolejny etap wycieczki odbywa się już na terenie wsi Olbrachcice i Września. 

Podążamy nadal drogą polną w kierunku zachodnim (0,6 km), a następnie na 

południe (1,1 km). Dla osób lubiących las: ten odcinek można pokonać także drogą 

leśną, jednak nadłożymy wówczas 2 km, więc odcinek wydłuży się do 3 km.  

W dalszej części wycieczki skręcamy w lewo w kierunku wschodnim. Przemieszczamy 

się drogą utwardzaną (0,9 km), a następnie skręcamy w prawo w kierunku 

południowym. Ten odcinek (0,77 km)  prowadzi pod górkę: jego początek znajduje się 

na wysokości 260 m n.p.m., a w docelowym punkcie – 270,1 m n.p.m.  

 

 

 

Po wjechaniu na jedno z najwyższych wzniesień w okolicy skręcamy w lewo w kierunku 

wschodnim. Kierujemy się w kierunku widocznego z daleka budynku ośrodka 

hipoterapii „Zagaje 107”.  Po drodze mijamy „kopiec graniczny” z XVI w., który 

06.01.1988 r. został wpisany do rejestru zabytków (nr 400/z/4/88  nr rejestru 76, dział Aa 

06.01.1988 r.), jako „cenny zabytek kultury z czasów pradziejowych, stanowiący też 

element krajobrazu przeznaczony do trwałego zachowania”.  Znajduje się on 

w miejscu, gdzie przebiega granica trzech wsi: Zagaja, Olbrachcic i Dębian. 

Jeżeli chcielibyśmy urządzić ognisko, grillowanie lub skorzystać z innych form spędzenia 

wolnego czasu, warto zapoznać się z ofertą ośrodka hipoterapii w Zagaju. W ich 

ofercie oprócz zajęć terapeutycznych znajdują się też wycieczki rowerowe i opieka 

nad dziećmi, dlatego możemy początek i koniec wyprawy przenieść właśnie w to 

miejsce. 
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Warto zabrać ze sobą lornetkę, bo ze wzgórza (272 m n.p.m), które znajduje się około 

50 m od ośrodka w kierunku wschodnim widać piękne, okoliczne krajobrazy. Na 

wschodzie – panoramę miasta Pińczowa (około 16 km w linii prostej) i Nadnidziański 

Park Krajobrazowy. Na południu możemy zobaczyć malowniczo położoną wieś 

Dębiany oraz wznoszące się około 314 m n.p.m. lasy w Książu Wielkim (w odległości 

około 10 km). W kierunku północnym przy dobrej pogodzie możemy zobaczyć na 

horyzoncie zamek w Chęcinach oraz szczyty Gór Świętokrzyskich. 

 

 

 

Miejsce to ze względu na swoje strategiczne położenie było zauważone już przez 

Tadeusza Kościuszkę, który właśnie tędy kierował się z Połańca pod Szczekociny 
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i 25 maja 1794 roku stoczył potyczkę o to wzgórze z kawalerią rosyjską. Po przegranej 

pod Szczekocinami przez ziemie przemaszerowała armia pruska pod dowództwem 

króla Fryderyka Wilhelma. Według lokalnych przekazów w tym miejscu król pruski 

obserwował przemarsz swych wojsk w kierunku Michałowa. 

Końcowy etap wycieczki prowadzi w kierunku wsi. Skręcamy na północ, początkowo 

jedziemy drogą kamienną, a potem asfaltową (0,7 km). Następnie skręcamy w prawo 

w kierunku parku. Po dojechaniu do parku po lewej stronie możemy zaobserwować 

zabudowania po byłym PGR-ze oraz zabytkową kuźnię z początków XX w. i spichlerz 

z tego samego okresu. 

 

 

 

Końcowym etapem jest powrót przez wieś do miejsca, z którego rozpoczęliśmy 

wycieczkę. 
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Woj. warmińsko-mazurskie: Gmina Jonkowo 
 

Autorka: Marta Dąbrowska 

 

 

Jako mama dwójki niepełnoletnich chciałabym, aby moje dzieci rozwijały się 

wszechstronnie, a nie były cyfrowym pokoleniem z oczami „kwadratowymi” od 

wielogodzinnego siedzenia przed komputerem czy telewizorem. Dlatego jako miejsce 

do życia wybraliśmy małą miejscowość w otoczeniu łąk i lasów. Miejscowość, gdzie 

mieszkamy to Jonkowo, położone w centralnej części województwa warmińsko-

mazurskiego, na terenie powiatu olsztyńskiego. Liczy ok. 7 tys. mieszkańców i leży 

w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna. Gmina znajduje się na pograniczu pojezierzy: 

olsztyńskiego i iławsko-ostródzkiego. Krajobraz gminy ukształtował lodowiec, przez co 

teren jest pofałdowany i malowniczo pokryty licznymi, niewielkimi jeziorami i lasami. 

Zachodnia granica gminy biegnie wzdłuż rzeki Pasłęki, od wschodu granica biegnie 

starorzeczem Łyny. 

 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-warminsko-mazurskim-marta-dabrowska
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W naszej okolicy można aktywnie spędzić czas, co bardzo chętnie robimy. Gęsta sieć 

szutrowych i rzadko uczęszczanych dróg asfaltowych zachęca do wycieczek 

rowerowych w nieznane zakątki gminy. Spora ilość dróg osłoniętych drzewami oraz 

wiele kompleksów leśnych sprawia, że nawet podczas upalnego lata można bez 

większego zmęczenia pokonywać wiele kilometrów. Z tego względu chętnie 

spędzamy wolny czas na dwóch kółkach, zaglądając w miejsca, które w dawnych 

czasach – jako administrator Olsztyna – wizytował sam Mikołaj Kopernik. Krążąc 

rowerem wśród licznych wzniesień, łąk i pól, nie sposób nie natknąć się na miejsca, 

w których ponad 200 lat temu miały miejsce potyczki wojsk Napoleona z armią 

rosyjsko-pruską. 

 

 

 

Często nasza trasa wiedzie przez Rezerwat Kamienna Góra, który porośnięty jest lasem 

bukowym, a jego wręcz baśniowy klimat zachęca do odkrywania i podpatrywania 

jego mieszkańców. Naszym ulubionym przystankiem podczas wycieczek rowerowych 

jest stadnina koni „Leśna Osada” w Mątkach, w której doskonalimy swoje umiejętności 

jeździeckie. 
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Aby zregenerować siły po wyprawie rowerowej można zatrzymać się na Błoniach 

Jonkowskich, gdzie znajduje się miejsce na ognisko i wiata na grilla, które są często 

wykorzystywane podczas rodzinnych rajdów rowerowych. 
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Zachęcam do odwiedzenia naszej miejscowości i przemierzenia jednej z tras 

rowerowych. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJLGZ-AnuZU
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Woj. wielkopolskie – Pojezierze Leszczyńskie 
 

Autor: Łukasz Małkiewicz 

 

Moja trasa rowerowa to średniej długości (ok. 50 km) wycieczka przez bardzo 

zróżnicowane tereny południowo- zachodniej Wielkopolski. Przygotowałem dla Was 

atrakcje związane z wielkopolską architekturą ziemiańską, nie zapominając też 

o największym bogactwie pojezierza leszczyńskiego, czyli lasach i jeziorach. Po tej 

wyprawie będziecie bogatsi o wiedzę historyczną, zrelaksowani licznymi plażami 

i czystymi jeziorami, w końcu zaskoczeni darami natury, jakie czekają na Was 

w tutejszych lasach. 

Trasę zaczynamy nie byle gdzie, bo punkt startowy wyznaczyłem na jednym 

z najładniejszych rynków w Polsce. Warto rozejrzeć się dookoła. Kolorowe kamieniczki, 

okazały ratusz, wysokie wieże bazyliki i gwarne ogródki wiedeńskie. Podziwiamy tę 

architekturę i pozytywnie nastrojeni ruszamy w kierunku zachodnim. Na pierwszych 

metrach wycieczki czeka spora atrakcja. Kolorowe parasolki, tak popularne na 

południu Europy, zawitały też do Leszna i już drugi rok z rzędu zachwycają. Leszno jest 

miastem bardzo przyjaznym dla rowerzystów – odcinek miejski pokonamy bez 

większych problemów specjalnie wydzielonymi ścieżkami. 

 

 

 

Opuszczamy miasto, jadąc wzdłuż lotniska, a zatem głowy do góry, bo na niebie 

można tu zobaczyć szybowce, balony, samoloty, motolotnie lub śmigłowce. Naszym 

drogowskazem będzie wysoka, ceglana wieża kościoła w Święciechowie. Na 

http://www.info.clicktrans.pl/konkurs-clicktrans-twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-wielkopolskim-i-miejsce-lukasz-malkiewicz/
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tamtejszym ryneczku można zrobić sobie krótki postój, by następnie ruszyć dalej nową 

ścieżką rowerową w kierunku Krzycka. Las da nam cień i osłoni przed wiatrem. Ten 

odcinek to sama przyjemność. Przy trasie jest miejsce postojowe, można się zatrzymać, 

przestudiować mapę regionu. Są tacy, którzy jadąc rowerem potrafią dostrzec grzyby 

w lesie, a zatem uważajcie, bo tutejsze lasy są niezwykłe. W Krzycku czeka na nas 

jezioro z wyznaczonym kąpieliskiem, gdzie można się ochłodzić, zaczerpnąć świeżego 

powietrza i nacieszyć oko błękitem akwenu. Latem droga do słynnego w całym 

województwie kurortu, Boszkowa, jest tłoczna i niebezpieczna, ale my pojedziemy 

świeżo oddaną do użytku trasą przez Adamowo. Jedzie się tu gładką jak stół asfaltową 

drogą wśród lasów i pagórkowatych pól. Pod koniec lata spotkać tu można całe 

dywany kwitnących wrzosów. Niesamowity widok. 

 

 

 

Następna miejscowość to położone nieco niżej Włoszakowice, a więc chwila 

wytchnienia dla nóg, bo rower sam jedzie. Od razu kierujemy się w samo centrum 

wioski, która wygląda raczej jak miasto, i to jakie! To jedna z bogatszych gmin w kraju, 

a gospodarność i wysoką kulturę jej mieszkańców widać na każdym kroku. Okazałe 

wille, czyste ulice, dobrze oznakowane ścieżki rowerowe i zadbana zieleń. Aż miło 

popatrzeć! Nas interesuje prawdziwy unikat – masoński pałac myśliwski Aleksandra 

Józefa Sułkowskiego, zbudowany na planie trójkąta. To ewenement w skali całej 

Europy. 

Tuż obok jest park, w którym rośnie m.in. platan o obwodzie 793 cm. Na uwagę 

zasługują nowo wytyczone ścieżki wzdłuż szumiących rzeczek, a po drugiej stronie 

ulicy barokowy kościół z najstarszymi w Wielkopolsce organami, na których grywał 

m.in. Karol Kurpiński – wybitny kompozytor i dyrygent, urodzony właśnie we 
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Włoszakowicach. Z Włoszakowic jest już bardzo blisko nad jezioro Dominickie, które 

słynie z czystej wody, mnóstwa knajp, dyskotek, szerokich plaż i luksusowych hoteli. 

Boszkowo tłokiem, cenami i hałasem przebija niejeden nadmorski kurort, ale nie 

każdemu odpowiada taki klimat. Zaliczyć koniecznie trzeba to miejsce, bo jest 

kultowe, ale jeśli chce się wypocząć, to można pojechać nieco dalej, np. do 

spokojniejszych Dominic. Jadąc wzdłuż jeziora, możemy podziwiać żaglówki, może 

akurat trafimy na jakieś zawody. Lasy, którymi jedziemy to Przemęcki Park 

Krajobrazowy. Malownicza kraina, momentami przypominająca swymi pagórkami 

włoską Toskanię. Wśród wysokich drzew warto poszukać jagód, poziomek albo jeżyn. 

Polecam też zjechać ze szlaku którąś z zielonych tras i powdychać głęboko świeżego 

powietrza. Tu zregenerujecie się i odpoczniecie. Okolice Zaborówca to najdalej 

wysunięty na zachód punkt naszej wycieczki. Powoli trzeba wracać w stronę Leszna, 

a zatem kierować się na wschód. Po drodze polecam zajechać do mini arboretum 

w Krzyżowcu. Na jego terenie znajduje się platforma widokowa, z której można 

podziwiać rosnące rośliny z wysokości. To ciekawa lekcja biologii. 

 

 

 

Wracamy przez Niechłód, w którym proponuję się zatrzymać przy drewnianym 

kościele z XVII wieku i pałacu znajdującym się po drugiej stronie drogi. To spokojna 

okolica, jedzie się przyjemnie z dala od aut i miastowego zgiełku. Na wysokości 

Piotrowic, po prawej stronie, widać imponujący pałac w Trzebinach – jeden 

z ładniejszych obiektów w okolicy. W dniu roboczym bez problemu wejdziemy do 

środka. Mnie szczególnie podobają się tunele z krzewów, którymi można jeździć 

rowerem. Z pałacu do głównej drogi można dojechać piękną aleją dębową, a dalej 

owocową, a więc kolejna porcja witamin przed finiszem. Do znanej nam już 
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Święciechowy wjeżdżamy tym razem od południowego zachodu, ale na sam koniec 

mamy z górki, więc można poczuć wiatr we włosach. Do Leszna wracamy znów koło 

lotniska, lecz do centrum proponuję pojechać przez wiadukt, skąd rozpościera widok 

na całe miasto. Jeśli trafimy na ładny zachód słońca, to może to być piękne 

zwieńczenie udanej wyprawy. 
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Woj. zachodniopomorskie: Żukowo-Łętowo 
 

Autorka: Karolina Kądziołka 

 

 

 

Uwielbiam jeździć rowerem. Właściwie to mój główny środek lokomocji. Nim jeżdżę po 

zakupy, do sąsiadki, koleżanki, nad jezioro, na jagody lub grzyby do lasu. Przez większą 

część roku rowerem dojeżdżam do pracy. Jestem nauczycielką w wiejskiej szkole 

i pasją rowerową zarażam swoich uczniów. Wiosną i jesienią wyruszamy w soboty lub 

niedziele na pobliskie drogi leśne, aby zwiedzać okolicę.  

W ciągu wakacyjnego tygodnia przejechaliśmy wspólnie szlakiem R10 odcinek 

z Żukowa na Hel (łącznie 340 km). W najbliższe wakacje planujemy drugą część – od 

Świnoujścia do Żukowa. Świat widziany z perspektywy siodełka rowerowego wygląda 

zupełnie inaczej niż ten zza szyby autokaru lub samochodu. Jest jakby bliżej nas, my 

jesteśmy wewnątrz. Odbieramy go pełniej wszystkimi zmysłami – widzimy, słyszymy 

i czujemy.  

Tymczasem, w oczekiwaniu na kolejne wakacje, kiedy tylko mogę, przemierzam 

rowerem okoliczne drogi i bezdroża. Jest co przemierzać, jest co oglądać. Mieszkam 

w pięknym miejscu, w  Żukowie w Gminie Sławno. To nieduża wieś, ale za to jak 

położona! Znajduje się wśród zalesionych pagórków morenowych, niedaleko 

pięknego, czystego jeziora Łętowskiego. Dróg, po których można jeździć rowerem jest 

tutaj mnóstwo. Są oznaczone ścieżki rowerowe i zwykłe leśne dukty, które prowadzą 

do urokliwych miejsc, atrakcyjnych pod względem przyrodniczym lub 

http://www.info.clicktrans.pl/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-zachodniopomorskim-karolina-kadziolka
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architektonicznym (stare wiadukty kolejowe, mosty, elektrownie wodne, kapliczki, itp.). 

Dróg jest tak wiele (a jedna piękniejsza  od drugiej), że naprawdę ciężko zdecydować, 

która jest najbardziej warta opisania. Wybrałam trasę z Żukowa do Łętowa, ale nie 

bezpośrednio asfaltem, tylko dookoła – lasami. A więc, wyruszam... 

Drogą usianą kocimi łbami wyjeżdżam z mojego podwórka do szosy, która jak wstęga 

przecina Żukowo na pół. Moja miejscowość jest piękna o każdej porze roku, ale teraz, 

wczesną jesienią, wygląda wyjątkowo ładnie, przystrojona szpalerami kwiatów. Jadę 

przez wieś, aż na jej skraj, gdzie kończy się asfalt. Teraz czeka mnie spory odcinek 

kamiennej drogi. Mijam po drodze pola, ogrody, pojedyncze gospodarstwa. Na 

podwórzach można zobaczyć kury, kaczki, gęsi, na łąkach krowy, kozy a nawet konie. 

To dzisiaj niecodzienny widok. Jeśli się tą drogą jeździ kilka razy w roku, można 

zaobserwować jak zmieniają się pola uprawne czy przydomowe ogrody.  

Dojeżdżam wreszcie do lasu. Przeważają w nim drzewa iglaste, ale przy samj drodze 

znaleźć też można szpalery brzóz, które robią wrażenie o każdej porze roku – 

najpiękniej wyglądają wiosną z delikatną zieloną mgiełką młodych listów. Teraz, 

jesienią, też są piękne. Po drodze spotykam grzybiarzy, którzy we wrzosach szukają 

prawdziwków. Zatrzymuję się tutaj, żeby trochę odpocząć i przy okazji też poszukać 

grzybów.  

Uroczy, kilkukilometrowy, utwardzony odcinek leśny wiedzie w pobliże rzeki Wieprzy. 

Gdybym przejechała most, znajdę się w Korzybiu, już w województwie pomorskim. Ale 

nie dojeżdżam do rzeki, tylko leśną szeroką drogą zakręcam w kierunku Łętowa. Po 

drodze mijam kierunkowskazy, bo tutaj rozpoczyna się oznakowana ścieżka 

rowerowa, którą mogę dojechać do Kępic, zawrócić do Korzybia, wybrać Jezioro 

Kryształ lub Jezioro Łętowskie. Ja chcę przed wieczorem być w domu, więc muszę 

jechać do Łętowa. Jest pięknie, ptaki śpiewają, słońce przenika przez gałęzie drzew. 

Trochę świeci w oczy, ale to nic – jest tak przyjemnie przemierzać niespiesznie rowerem 

leśny trakt.  

Po jakiś czterdziestu minutach robię sobie drugi przystanek. Dojechałam nad Jezioro 

Łętowskie. Nad brzegiem można odpocząć pod wiatą, upiec kiełbaskę przy ognisku 

czy pograć w siatkówkę plażową. Małe dzieci mogą skorzystać z placu zabaw. Ja 

natomiast bardzo lubię popatrzeć na jezioro z pomostu. Zanim pojadę dalej, nacieszę 

oczy widokiem ptaków na wodzie. Jest tak spokojnie. Lubię przyjeżdżać nad jezioro 

o tej porze roku, panuje wtedy taka cisza. Mogę podładować akumulatory na kolejne 

dni. Trzeba jednak jechać dalej. Przejeżdżam przez Łętowo, z urokliwą kapliczką i teraz 

już asfaltem, pokonując dwa spore wzniesienia, udaję się do domu.  

Cała wycieczka zajęła mi około trzech godzin. Trasa była łatwa. Ile ma kilometrów? 

Dokładnie nie wiem, nie jeżdżę z licznikiem. Nie ma to przecież żadnego znaczenia. 

Jeżdżę rowerem bo lubię, bo chcę, bo tak odpoczywam, bo po drodze mogę 

pogadać z osobami, które mi towarzyszą, bo mogę posłuchać ciszy panującej w lesie, 

pooddychać pachnącym żywicą leśnym powietrzem. Mogę poobserwować 

zwierzęta, posłuchać śpiewu ptaków.  

Trasy moich rowerowych wypraw pokonuję spokojnie, we własnym tempie. Nigdzie mi 

się nie spieszy, jeśli się trochę zmęczę, zsiadam z roweru i odpoczywam. Jeśli mi ciężko 
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podjechać pod górkę – schodzę i prowadzę pojazd. Będę jeździła na rowerze dopóki 

będzie mi to sprawiało radość i przyjemność – mam nadzieję, że do końca życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NY41SzD3N58


91 
 

O ORGANIZATORACH KONKURSU ROWEROWEGO 
 

Organizatorem konkursu jest serwis aukcji transportowych Clicktrans 

(https://clicktrans.pl/). Firma powstała w 2010 roku i od tego czasu jest największym 

serwisem aukcji transportowych w Polsce. Idea Clicktrans polega na połączeniu osób 

szukających transportu dużych czy niestandardowych przedmiotów z przewoźnikami 

jadącymi w tym samym kierunku.  

W odpowiedzi na potrzeby zagranicznych klientów, Clicktrans wprowadził także 

serwisy dedykowane: 

- Wielka Brytania: https://clicktrans.com/ 

- Hiszpania: https://clicktrans.es/ 

- Niemcy: https://clicktrans.de/ 

 

Oprócz serwisu aukcyjnego, Clicktrans prowadzi także bloga, na którym znajdziesz 

wskazówki na temat sposobów i cen transportu niestandardowych przedmiotów: 

http://www.info.clicktrans.pl/. Na blogu znajdziesz także wszystkie zwycięskie trasy 

rowerowe. 

 

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami! 

Malwina Karczewska 

malwina.karczewska@clicktrans.pl 

https://clicktrans.pl/
https://clicktrans.com/
https://clicktrans.es/
https://clicktrans.de/
http://www.info.clicktrans.pl/

