
Trasy rowerowe 
 w ramach rodzinnych wycieczek rowerowych dla mieszkańców Gminy Leśna 

 
 
27.06.2020, Trasa rowerowa nr I - Rajskie ptaki 
 
Miejsce zbiórki: Rynek Leśna, godz. 9:00. 
Opis trasy: Z rynku w Leśnej ruszamy na zamek Rajsko - dalej przez łąki i las docieramy do Jeziora i 
zapory wodnej w Złotnikach - tam mała przerwa - powrót przez Stankowice do Leśnej. 
Trudność trasy: 3 (1-5), trasa w dużej mierze asfaltowa, przeplatana odcinkami szutrowymi, kilka 
stromych podjazdów. 
Czas wycieczki: ok. 4 godziny 
Ilość kilometrów: ok. 20 km 
 
11.07.2020, Trasa rowerowa nr II - Wojkowa Góra 
 
Miejsce zbiórki: Stankowice świetlica wiejska, godz. 9:00. 
Opis trasy: Ze Stankowic ruszamy na Górę Wojkową (okolice Augustowa) - stamtąd powrót leśną 
ścieżką do Świecia - kawałek asfaltu do Leśnej i powrót lasem do Stankowic. 
Trudność trasy: 4 (1-5), sporo podjazdów i zjazdów głównie po szutrze w lesie. 
Czas wycieczki: ok. 4 godziny 
Ilość kilometrów: ok. 20 km 
 
25.07.2020,Trasa rowerowa nr III - Na Granicy 
 
Miejsce zbiórki: Wolimierz koło kościoła i sklepu, godz. 9:00. 
Opis trasy: Z Wolimierza jedziemy przez las do Świecia, po czym odbijamy w lewo w kierunku Czech i 
docieramy do Miłoszowa - okolice przejścia granicznego. Stamtąd ścieżką rowerową wracamy przez 
Leśną i Świecie do Wolimierza. 
Trudność trasy: 2-3 (1-5), trasa raczej łatwa - ale 3 z uwagi na długość. 
Czas wycieczki: ok. 5 godzin 
Ilość kilometrów: ok. 25 km 
 
08.08.2020, Trasa rowerowa nr IV - Ale w koło jest wesoło 
 
Miejsce zbiórki: Szyszkowa świetlica wiejska, godz. 9:00. 
Opis trasy: Z Szyszkowej jedziemy w kierunku Lubania przez Kościelniki i wracamy przez Grodnice i 
Bożkowice - kończymy w Szyszkowej. 
Trudność trasy: 2 (1-5), trasa głównie asfaltowa po ścieżkach rowerowych lub mało uczęszczanych 
trasach. Raczej długa. 
Czas wycieczki: ok. 5 godzin 
Ilość kilometrów: ok. 25 km 
 
22.08.2020, Trasa rowerowa nr V - Nie tylko dla Singli 
 
Miejsce zbiórki: Pobiedna plac straży pożarnej, godz. 9:00. 
Opis trasy: Wyruszamy w kierunku przejścia granicznego z Czechami a następnie kierujemy się na łąki 
i dojeżdżamy do Świeradowa Zdroju. Celem trasy jest pokonanie czerwonego szklaku - Singieltrack. 
Po objechaniu całej trasy po ścieżce w lesie - zjeżdżamy przez Czerniawę do Pobiednej. 
Trudność trasy: 3 (1-5), trasa wymaga umiejętności jazdy na leśnej ścieżce o szerokości ok. 70 cm. 
Czas wycieczki: ok. 3 godziny 
Ilość kilometrów: ok. 20 km 


