
TRASA IV: DOLINA BYSTRZYCY 
ROWEREM: KĄTY WROCŁAWSKIE 
– WROCŁAW

Rodzaj wycieczki: wycieczka rowerowa nizinna, jednodniowa;
Dojazd: kolej, pociąg relacji Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie;
Czas dojazdu: ok. 30 minut;
Cena biletu ("normalny" + rower): do 10zł (w zależności od rodzaju prze-
woźnika)
Czas całkowity trasy: ok. 1,5 h
Ilość etapów wycieczki: III

Mapa, szczegóły treningu oraz wykres wygenerowane zostały przez aplikację Samsung Health



OPIS TRASY

I etap: Kąty Wrocławskie – Sośnica – Sadowice – Małkowice
Ze stacji PKP kierujemy się w prawo, przez zabudowania miejskie Kątów 
Wrocławskich do Sośnicy, gdzie znajduje się neobarokowy pałac (XIX 
wiek). Jadąc dalej asfaltową drogą, docieramy do Sadowic, gdzie 
również znajduje się pałac (XVI wiek), tym razem klasycystyczny. Droga 
dalej do Małkowic jest już drogą gruntową. W Małkowicach znajduje się 
zespół klasztorno-opiekuńczy Elżbietanek oraz pałac z XIXwieku.

II etap: Małkowice – Samotwór – Wrocław
Jadąc dalej asfaltową drogą w kierunku Samotworu, mijamy po drodze 
miejscowość Skałkę. W Samotworze znajduje się kolejny pałac, tym 
razem z XVIII wieku, w stylu klasycystycznym (obecnie funkcjonujący 
jako pałac Alexandrów). Kierujemy się dalej drogą asfaltową nr 362 
i wjeżdżamy do Wrocławia.

III etap: Wrocław Jarnołtów – Wrocław Leśnica
Jesteśmy już we Wrocławiu – możemy się kierować dalej prosto przez 
Jerzmanowo na Nowy Dwór lub skręcić w lewo przed Jerzmanowem 
i kierować się w stronę Leśnicy, gdzie znajduje się barokowy zamek, 
obecnie wykorzystywany jako Dom Kultury. W Leśnicy znajduje się 
stacja kolejowa oraz pętla tramwajowa i autobusowa. 

TEST TRASY KdZ

Trasa jest łatwa i przyjemna, a droga jest płaska przez cały czas – brak 
jakichkolwiek wzniesień. W zależności od wyboru trasy nawierzchnia jest 
asfaltowa lub gruntowa. Po drodze znajduje się wiele pałaców oraz 
zabudowań gospodarczych. My jednak wybraliśmy drogi poboczne, 
głównie te gruntowe z sielskimi widokami. Ze stacji PKP kierowaliśmy się 
w lewo i ominęliśmy Kąty Wrocławskie oraz Sośnicę, a jechaliśmy przez 
wieś Wszemiłowice, która od razu nas zachwyciła spokojem. Droga 
między Sadowicami a Małkowicami jest drogą gruntową, ale nie stanowi 
ona wyzwania. Przez Skałkę kierowaliśmy się polną, poboczną drogą, 
a między Samotworem a Wrocławiem drogą asfaltową nr 362. Przy 
wjeździe do Wrocławia znajdujemy się obok portu lotniczego. Jest to 
dobry punkt dla miłośników lotnictwa, można bowiem z bardzo bliska 
obserwować przyloty i odloty samolotów. Dalej trasa prowadzi drogą 
asfaltową do Leśnicy, gdzie kończymy trasę. Trasa jest bardzo przyjemna 



I. Długość trasy:
Trasa łącznie wyniosła 20km: jak na rower to nie za dużo.

II. Stopień trudności trasy:
Trasa nie ma wzniesień. 

III. Oznakowanie trasy:
Trasa jest słabo oznakowana, ale bez mapy można sobie spokojnie 
poradzić.

IV. Atrakcje na trasie:
Liczne pałace po drodze oraz sielskie krajobrazy. 

V. Dojazd z Wrocławia:
Bardzo blisko Wrocławia. 

+0,5

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

Łącznie 4,5/5 pkt. KdZ


