Rowerem wokół Iłowej – mapka szlaków
/projekt 2014 r./

Uwaga:
•

szlaki rowerowe w Polsce to nie drogi rowerowe i niektóre odcinki mogą być trudne do pokonania

•

wszystkie szlaki „Rowem wokół Iłowej” zaczynają się i kończą przy budynku Urzędu Miasta w Iłowej

•

1.

większa część szlaków prowadzi drogami leśnymi, tylko w wyjątkowych sytuacjach drogami asfaltowymi
(poruszanie się drogami leśnymi zwiększa bezpieczeństwo rowerzystów)

szlak żółty - długość ok. 25 km
przebieg: U. M. w Iłowej ul. Żeromskiego 10  ul. Drzymały  ul. Młyńska  ul. Traugutta  Czyżówek
(Karolinów)  droga leśna do Gozdnicy  Gozdnica ul. Iłowiańska  ul. Żagańska  ul. 1 Maja  ul.
Zgorzelecka  droga asfaltowa nr 350 do Ruszowa  Leśnictwo Dębówek  droga leśna do Leśnictwa
Rychlinek  Leśnictwo Rychlinek  droga leśna do zalewu klikowskiego  Zalew Klików  droga
leśna przez Klików do Iłowej  U. M. w Iłowej
charakterystyka: żółty szlak należy do tras łatwych; w zdecydowanej większości prowadzi twardymi, dobrze
utrzymanymi drogami leśnymi; kilka niewielkich podjazdów pod górę oraz zjazdów zwiększa jego
atrakcyjność

2.

szlak czerwony - długość ok. 36 km
przebieg: U. M. w Iłowej ul. Żeromskiego 10  ul. M. Konopnickiej  droga brukowana do Kowalic
 Kowalice  droga leśna wzdłuż rzeki Czerna Wielka do Nowoszowa  Nowoszów  droga leśna do
Cichego Stawu  Szałas przy Cichym Stawie  powrót inną drogą leśną do Nowoszowa  Czerwony
Mostek  droga leśna do Kościelnej Wsi  Kościelna Wieś  droga asfaltowa nr 296 do Ruszowa 
Ruszów ul. Żagańska  ul. Kantowicza  ul. II Armii WP  ul. Świerczewskiego  droga asfaltowa
nr 350 do Gozdnicy  skręt w prawo na drogę leśną do Leśnictwa Rychlinek  Leśnictwo Rychlinek 
droga leśna do zalewu klikowskiego  Zalew Klików  droga leśna przez Klików do Iłowej  U. M.
w Iłowej
charakterystyka: szlak czerwony jest bardziej wymagający niż szlak żółty ze względu na jego długość oraz
kilka fragmentów piaszczystej leśnej drogi (zmuszających do prowadzenia roweru); atrakcją tej trasy są
ruiny cmentarza, jedynej pozostałości po wsi Nowoszów oraz szałas przy Cichym Stawie, gdzie można
odpocząć; ochotnicy mogą pojechać 2 km dalej i obejrzeć Krzyż Pokutny

3.

szlak niebieski - długość ok. 28 km
przebieg: U. M. w Iłowej ul. Żeromskiego 10  ul. Mickiewicza  ul. Piaskowa  ul. Żagańska
 Oczyszczalnia ścieków przy ul. Dolanów  droga leśna do Czernej przez wiadukt nad drogą E36
 Czerna  droga leśna do Konina  Konin  droga asfaltowa, później leśna do Czyżówka przez
wiadukt nad drogą E36  Czyżówek  droga leśna do Klikowa  Klików  droga leśna do Kowalic 
Kowalice  droga brukowana do Iłowej  Iłowa ul. M. Konopnickiej  U. M. w Iłowej
charakterystyka: niebieski szlak należy do tras łatwych; w zdecydowanej większości prowadzi drogami
leśnymi; atrakcją tej trasy są ruiny pałacu w Czernej oraz baraki po filii obozu pracy Gross Rosen z czasów
II wojny światowej w Czyżówku

4.

szlak zielony - długość ok. 41 km
przebieg: U. M. w Iłowej ul. Żeromskiego 10  ul. M. Konopnickiej  droga brukowana do Kowalic
 Kowalice  droga leśna wzdłuż rzeki Czerna Wielka do Czernej przez wiadukt nad drogą E36 a dalej
Żagańca  Czerna  Wilkowisko  droga asfaltowa przez Szczepanów do Jankowej Żagańskiej 
Jankowa Żagańska  droga leśna przez wiadukt nad drogą E36 do Witoszyna  Witoszyn Dolny 
droga asfaltowa, później leśna do Borowego  Borowe  droga leśna do Iłowej  Iłowa ul. Traugutta 
ul. Młyńska  U. M. w Iłowej
charakterystyka: szlak zielony jest najdłuższą i najbardziej wymagającą trasą; kilka odcinków między
Kowalicami a Wilkowiskiem są piaszczyste, zmuszające często do prowadzenia roweru; atrakcjami trasy
są dwa zabytkowe kościoły w Witoszynie Dolnym, ruiny pałacu i grobowca w Borowem. (uwaga: trasa
zielona, po konsultacji z Nadleśnictwem Żagań, została zmodyfikowana ze względu pobliski poligon
wojskowy przy drodze leśnej z Czernej do Żagańca).
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