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Trasa 1 "KRAJOZNAWCZA"
Długość szlaku rowerowego 47 km
Trasę zaczynamy przy Domu Kultury w Starym Węglińcu kierując się na WSCH ul. Konopnicką po
przejechaniu ok. 800m wjeżdżamy do lasu i na rozwidleniu skrzyżowania delikatnie w lewo
,następnie mijając linię wysokiego napięcia jadąc w kierunku PD –WSCH ok. 1,2 km udajemy się na
lewo główną drogą dojeżdżamy do stawu „Sarniego” na skrzyżowaniu ,który znajduje się kamień
upamiętniający śmierć myśliwego. Kierując się dalej drogą główną dojeżdżamy do stawu „Wolno
Starego” stanowiącego największy kompleks wodny w Borach Dolnośląskich . Udając się dalej drogą
ok. 1km dojeżdżamy do zastawki na stawie Wolno Starym, dalej kierujemy się na PN drogą główną.
Po przejechaniu 4km wjeżdżamy do miejscowości Parowa, gdzie tam przejeżdżamy przez centrum
miejscowości kierując się na PD drogą do miejscowości Ołobok. Po przebyciu 5km wzdłuż
malowniczej miejscowości Ołobok zjeżdżamy w prawo w kierunku ZACH, wjeżdżamy na drogę
szutrową prowadzącą do lasu. Jadąc ok. 600m dojeżdżamy do Kuźniczego mostu na rzece Czerna
Wielka. Po minięciu mostu udajemy się na PD w prawo wjeżdżając na białą żwirową drogę.
Następnie po 2,2 km z lewej strony napotykamy zjazd w kierunku WSCH na zbiornik wodny „Asuan”
,gdzie znajduje się wiata oraz miejsce na biwak. Wracając na szlak ok. 400m dojeżdżamy do
skrzyżowania dróg , a którym skręcając w lewo w kierunku PD po 100m ostro udajemy się w prawo
na ZACH. Ruszając w tą stronę po 2,5km dojeżdżamy do torów kolejowych Węgliniec – Bolesławiec,
jadąc dalej drogą główną mijamy tory kolejowe Węgliniec – Lubań skręcając w prawo wjeżdżamy do
miejscowości Węgliniec. Udając się ul. Sikorskiego po 400m w lewo na ul. Kochanowskiego gdzie
dojeżdżamy do parku miejskiego przejeżdżamy go wzdłuż mijając kościół parafialny pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa ,wyjeżdżamy na ul. Kościuszki , skręcamy w lewo i udajemy się do
skraju lasu. Następnie drogą przez malowniczy las w kierunku PD- WSCH ,wyjeżdżając z niego
znajdziemy się na ul. Czerwionki w miejscowości Czerwona Woda, ,następnie w lewo i po przebyciu
500m w prawo dojeżdżamy do rozlewiska wodnego po kopalni gliny zwanego „Glinianką”. Potem
ostro w prawo dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr.296 przejeżdżamy przez nią następnie udajemy
się do centrum miejscowości wjeżdżając na ul .Zgorzelecką do parku miejskiego by skręcić na PNWSCH w ulice 3 Maja by opuścić miejscowość Czerwoną Wodę. Po przejechaniu ok. 1,5 km przed
zabudowaniami kopalni gliny skręcić w prawo na PN drogą szutrową , dojeżdżamy do drogi
asfaltowej ,czyli ul. Kuźniczyskiej. Następnie w lewo wzdłuż ośrodka agroturystycznego „Jagoda” w
kierunku PN dojeżdżamy do bram ośrodka, skręcamy ostro w lewo na PD- ZACH jadąc dębową aleją
na dobre opuszczamy tę miejscowość. Przebywając 500m skręcamy w prawo w kierunku ZACH i za
sobą zostawiamy dębową aleje. Jedziemy w linii lasu po 600m skręcamy na rozwidleniu dróg w
prawo na PN, by szeroką drogą wjechać na tereny leśne. Po 1,5km możemy skręcić na WSCH ,by
po 600m dojechać do istniejącego już miejsca odpoczynku zwanego „wiata przy żółtej drodze”. Po
powrocie na szlak w kierunku PN przejeżdżamy przez tory trasa A30. Jadąc na PN ok. 1,5 km
przecinamy drogę powiatową Węgliniec – Zielonka by wjechać ok. 400m na szeroki dukt leśny.
Potem w prawo w kierunku PN- WSCH przecinając linię kolejową E30 by następnie duktem leśnym
wjechać do miejscowości Stary Węgliniec gdzie ul. Stawową na PN- WSCH mijamy staw Tartaczny i
dojeżdżamy Domu Kultury gdzie kończy się nasza wyprawa.

Trasa 2 "PRZYRODNICZA"
Długość szlaku rowerowego 27,3km
Trasa rozpoczyna się przy domu kultury w Starym Węglińcu obok zabytkowego kościoła pod
wezwaniem Matki Bożej Szkaplężnej. Kierować będziemy się na zachód przejeżdżając drogę
wojewódzka nr 296, jadąc wzdłuż Stawu Tartacznego, ulicą Stawową a następnie ul. Głowackiego do
końca miejscowości drogą asfaltową. Potem zjeżdżając z drogi asfaltowej wjeżdżamy na drogę
szutrową lekko pod górę ,po przejechaniu ok. 2,5 km znajdziemy się na szczycie wzniesienia
Równiny Węglinieckiej, następnie w kierunku północno zachodnim zjeżdżamy do skrzyżowania
dróg„Wielka Gwiazda”. Udajemy się w kierunku PN- WSCH duktem w dół po przejechaniu 2,5km
dojeżdżamy do skrzyżowania leśnego gdzie skręcamy w lewo w kierunku PN-ZACH wyjeżdżamy na
długą prostą szutrową drogą przejeżdżamy 3,1 km do drogi asfaltowej 351 ,skręcamy w prawo i po
50m trafiamy do źródełka Św. Elżbiety .Następnie wyjeżdżamy na drogę asfaltową 351 ,gdzie
skręcamy w prawo w kierunku PN- WSCH przejeżdżamy 1km na zakręcie drogi asfaltowej zjeżdżamy
na drogę leśną w kierunku PN (lewo) . Udajemy się ok 1,4 km docieramy do obrzeży miejscowości
Jagodzin docierając do istniejącego pola namiotowego (będącego własnością lasów
państwowych).Następnie skręcamy w prawo w kierunku ZACH dojeżdżamy do centrum miejscowości
Jagodzin przejeżdżamy przez drogę wojewódzką 296 skręcamy w prawo w kierunku ZACH zbliżając
się do torów kolejowych, następnie na południe jadąc 500m, gdzie skręcamy w kierunku ZACH
wjeżdżamy na szeroką drogę żwirową. Następnie przejeżdżamy pod linią wysokiego napięcia
przemieszczając się w kierunku ZACH dojeżdżając do miejscowości Parowa. Po przejechaniu 2,2km
znajdziemy się przy byłym pomniku przyrody zwanego potocznie „Dębem Napoleona” ,gdzie
planowane jest miejsce odpoczynku. Następnie skręcamy na południe jadąc leśną drogą oddziałową.
Przejeżdżając ok. 2km docierając do Stawu Rzymskiego ,skręcając w prawo w kierunku ZACH
jedziemy wzdłuż tego stawu, dojeżdżamy do stawu Żurawiego wzdłuż ,którego docieramy do linii
wysokiego napięcia , następnie skręcamy w lewo w kierunku PD wzdłuż linii wysokiego napięcia. Po
ok. 4,5 km następnie odbijamy w lewo na ZACH ,wjeżdżamy na drogę asfaltową do miejscowości
Stary Węgliniec a tam udajemy się do punktu rozpoczęcia się naszej wyprawy rowerowej.

Trasa 3 "Rodzinna"
Długość szlaku rowerowego wynosi 21,5 km.
Trasa rozpoczyna się przy domu kultury w Starym Węglińcu obok zabytkowego kościoła pod
wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej. Kierować będziemy się na zachód przejeżdżając drogę
wojewódzka nr 296, jadąc wzdłuż Stawu Tartacznego, ulicą Stawową a następnie ul. Głowackiego do
końca miejscowości drogą asfaltową. Potem zjeżdżając z drogi asfaltowej wjeżdżamy na drogę
szutrową lekko pod górę ,po przejechaniu ok. 2,5 km znajdziemy się na szczycie wzniesienia
Równiny Węglinieckiej, następnie w kierunku północno zachodnim zjeżdżamy do skrzyżowania
dróg„Wielka Gwiazda”. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku PN-ZACH po przejechaniu
2,7 km docieramy do Trasy kolejowej E30 ,gdzie przy zachowanym przyczółku mostku planowany
jest punkt odpoczynku składający się z wiaty oraz miejsc do siedzenia. Następnie wykonujemy ostry
skręt w kierunku PN-ZACH, objeżdżając duktem leśnym zalewisko wodne„Rygle”. Będące
pozostałością po kopalni węgla brunatnego w Zielonce. Po przejechaniu ok. 1 km docieramy do trasy
E30 ,jadąc wzdłuż torów w kierunku ZACH po przejechaniu ok. 1,2 km udajemy się do przejazdu
kolejowego skręcając w lewo przez przejazd wjeżdżamy na drogę szutrową. Jadąc ok. 1,8km w
kierunku PD dojeżdżamy do Stawu „Krusza” gdzie znajdują się pozostałości dawnego kamieniołomu
piaskowca noszącego potoczną nazwę „Skałki” ,gdzie znajduje się miejsce na odpoczynek .Następnie
ruszamy w kierunku PD- WSCH wzdłuż stawu drogą szutrową pod górę docierając do punktu
widokowego „Na dębowej górze” ukazując piękny widok Równiny Węglinieckiej i wyżynę- Ostęp
Światowida. Następnie ruszamy na WSCH po przejechaniu 2.5 km docieramy do asfaltu , drogi
gdzie skręcamy w lewo dojeżdżamy do miejscowości Zielonka ,gdzie na okolicznym skwerze
możliwy jest odpoczynek. Stąd dajemy się do drogi asfaltowej w kierunku PN- WSCH po 1,5km
skręcamy w lewo zjeżdżając z drogi asfaltowej ,na drogę szutrową prowadząca do miejscowości
Stary Węgliniec gdzie po 2,5km znajdziemy się w tej oto miejscowości ,następnie ul. Stawową
docieramy do miejsca rozpoczęcia naszej wyprawy, czyli przy Domu Kultury.

Trasa Turystyczno-przyrodnicza
TROPAMI BORÓW DOLNOŚLĄSKICH - STAWY PAROWSKIE

Długość trasy: 9,00km
Początek trasy: Węglinieckie Centrum Kultury-Park Miejski w Węglińcu
Koniec trasy: Dom Kultury w Starym Węglińcu ul. M. Konopnickiej
Lokalizacja: Gmina Węgliniec, powiat zgorzelecki woj. dolnośląskie
Położenie geogr.: Bory Dolnośląskie
Obszary chronione: Obszar Natura 2000 „Bory Dolnośląskie” PLB020005 (OSO) obszar specjalnej
ochrony ptaków.

Trasa łatwa przebiegająca obrębie miejscowości drogami asfaltowymi w terenie leśnym drogami
szutrowymi i duktami leśnymi. Leżaca w południowo zachodniej części Borów Dolnośląskich.
Początek trasy w centrum miasta Węgliniec –Park Miejski Węglinieckie Centrum Kultury ul. Plac
Wolności 1.
Trasę zaczynamy udając się w kierunku wschodnim ulicą Karola Wojtyły następnie skręt w lewo ul.
Kochanowskiego, skręt w prawo ul. Sikorskiego (mijając Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu ul.
Sikorskiego w kierunku wschodnim wyjeżdżamy z Węglińca, jadąc wzdłuż węzła kolejowego
Węgliniec mijamy zabytkową zabudowę kolejową lokomotywowni Węgliniec, następnie wjeżdżając do
lasu przecinamy przejazdy tras kolejowych Węgliniec- Jelenia Góra i Węgliniec-Wrocław.
Jadąc około 2,5km w kierunku wschodnim, skręcamy w lewo by po przejechaniu 0,8km zjechać z
drogi w prawo w kierunku „Ostoi przyrodniczo-turystycznej „Asuan” gdzie znajduje się zwyżka
ornitologiczna oraz mijesce odpoczynku. Wracając na drogę główną jadąc w kierunku północnym
dojeżdżamy do Kuźniczego Mostu na rzece Czerna Wielka która jest granicą administracyjną Gminy
Węgliniec, Skręcamy w lewo w kierunku zachodnim udajemy się na Łąki Parowskie, a następnie po
przejechaniu ok. 1km skręcamy w kierunku północnym na Stawy Parowskie, malowniczą drogą
wśród starodrzewu akacjowego i dębowego jedziemy wzdłuż linii brzegowej stawów gdzie można
spotkać liczne gatunki chronione ptaków takie jak Bielik, Żuraw, Perkoz, Kormoran, oraz liczne
gatunki kaczek i gęsi, objeżdżając stawy do dokoła mijamy drogę w kierunku Parowej i udajemy się
w kierunku zachodnim.

Po drodze przy linii brzegowej Stawu Wolno Starego znajduje się miejsce wypoczynku i zwyżka
ornitologiczna umożliwiająca, obserwację przyrody. Jadąc "drogą parowską" w kierunku do Starego
Węglińca mijamy przy Stawie Sarnim Starym kamień z inskrypcją upamiętniająca myśliwego który
zginął w tych lasach w XIXw. Następnie udajemy się w kierunku południowym a później zachodnim
by po około 2,5km dojechać do miejscowości Stary Węgliniec gdzie ul. Konopnicką dojeżdżamy do
Końca trasy znajdującego się przy Domu Kultury oraz zabytkowym barokowym kościele pod
wezwaniem M.B. Szkaplerznej.
Atrakcje turystyczne:
- Park Miejski w Węglińcu,
- Budynek Węglinieckiego Centrum Kultury,
- Muzeum Kresów Wschodnich w Węglińcu,
- Zabudowania węzła kolejowego Węgliniec (dworzec, lokomotywownia z obrotnicą),
- Ostoja turystyczno-przyrodnicza „Asuan” gdzie można podziwiać żeremia bobrów oraz liczne ptaki
wodne.
- Kompleks wodny Stawy Parowskie którego założenie datuje się na XVw., około 100 letni starodrzew
akacjowy wzdłuż stawów Wolno Nowego i Wolno Starego,
- Barokowy Kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu
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