


PĘTLA SZCZYTNA – 92,5 km 

 

 Jest to bardzo przyjemna, relaksująca trasa z urokliwymi widokami. Proponujemy ją dla 
aktywnych rowerzystów, którzy poradzą sobie z ponad 92-kilometrową drogą.  

Pierwszy postój czeka nas w Różance - wsi z zabytkowym barokowym kościołem z 1661 roku, 
przebudowanym na początku XX w. Warto zajrzeć do środka i obejrzeć XVIII-wieczny prospekt 
organowy, chrzcielnicę oraz ołtarz i ambonę dłuta Klahra. Cztery lipy rosnące przy otaczającym 
kościół murze są pomnikami przyrody, posiadają 4 m obwodu. 

Wieś obfituje w figury i kapliczki przydrożne oraz malownicze chaty sudeckie z VIII i XIX w. W jej 
dolnej części znajdują się ruiny XVIII-wiecznego barokowego dworu, na których tyłach stoi gołębnik 
z XIX wieku. 

http://www.rozanka-parafia.pl/ 

 

 

 Z Różanki wybierzemy się do Bystrzycy Kłodzkiej mijając po drodze Długopole Dolne 
i Długopole Zdrój znane z uzdrowiska, które już w 1802 roku było sławne w całej Europie. Sama 
Bystrzyca jest jednym z najważniejszych historycznie miast ziemi kłodzkiej i posiada jeden  
najciekawszych układów urbanistycznych, jeszcze z czasów średniowiecza. Tarasowa zabudowa 
tworzy niesamowitą panoramę, a wiele uliczek zbudowano w postaci stromych przejść, 
niejednokrotnie wiodących po kamiennych stopniach. Mury miejskie są zachowane niemal w całości 
– jako nieliczne w Polsce, a nawet w Europie. 

W Bystrzycy warto zatrzymać się na dłużej i przejść trasę podziwiając Basztę Rycerską z Muzeum 
Filumenistycznym, Mały Rynek z pręgierzem, u podstaw którego łaciński napis głosi: „Bóg karze 
niepoczciwych”, oraz ulice prowadzące do Placu Wolności zabudowane zabytkowymi kamienicami. 
Brama Wodna znajdująca się na końcu ul. Rycerskiej została wzniesiona po 1319 roku i była 
elementem murów obronnych. Na pl. M. Curie-Skłodowskiej znajduje się kościół z końca XIII w. p.w. 
św. Michała Archanioła, wielokrotnie przebudowywany po wojnach husyckich i pożarze. Niestety nie 
jest znany jego pierwotny wygląd. Tuż niedaleko murów znajduje się dawny szpital dla ubogich 
z kościołem św. Jana Nepomucena oraz pomnik patrona, przy moście.  

Będąc w tym mieście nie można pominąć Baszty Kłodzkiej – pozostałości po nieistniejącej już Bramie 
Kłodzkiej, która stanowiła główny wjazd do miasta. Obecnie jest udostępniona zwiedzającym. 

Na Rynku znajduje się neorenesansowy ratusz, którego najstarszy budynek z blankami i wieżą 
zegarową istniał już w XIV w. Na rogu ratusza zachowały się fragmenty sgraffita z okresu renesansu. 

Warto zobaczyć również Wójtostwo – obronną wieżę mieszkalną, siedzibę wójta. Obecnie jest 
budynkiem mieszkalnym, połączonym z sąsiednimi budynkami. 

http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/ 

 



 

 Kolejnym przystankiem na naszej trasie jest Szczytna. Jest to urocze miasteczko położone 
u podnóża Gór Stołowych, nad Bystrzycą Dusznicką. Na wzniesieniu Szczytnik znajduje się neogotycki 
Zamek Leśna wkomponowany w otaczające go skały – część jest otwarta dla zwiedzających. 
W pobliżu znajduje się oryginalna kamienna droga krzyżowa z płaskorzeźbami z piaskowca 
osadzonymi w naturalnych skałach. 

Inne zabytki są w samym mieście – barokowy kościół św. Jana Chrzciciela z amboną z 1748 roku, 
figurą patrona w ołtarzu głównym ołtarzami bocznymi, stallami i konfesjonałami. Przed kościołem 
znajduje się fragment pręgierza, a nad Kamiennym Potokiem – figura św. Jana Nepomucena. 

 Jadąc ze Szczytnej do Lesicy, będziemy jechać przez przepiękny rezerwat przyrody – 
Torfowisko pod Zieleńcem, który leży dokładnie na wododziale pomiędzy zlewiskiem Morza 
Bałtyckiego i Północnego. Krajobraz tego uroczyska jest porównywany do tundry arktycznej i tajgi 
syberyjskiej, a czasem nawet do Europy z okresu zlodowacenia – istnieją przypuszczenia, że jest ono 
reliktem epoki lodowcowej. 

W końcu trafiamy do Lesicy, w której możemy zobaczyć m.in. Kościół św. Marcina z roku 
1706. Wewnątrz znajduje się chrzcielnica z piaskowca z XVI w., ołtarz główny z XVIII w. oraz 
polichromie mistrza Rungego z Ratyzbony. Figury obok kościoła powstały w tzw. warsztacie lesickim. 
Poza kościołem, warto zobaczyć ruiny wolnego sołectwa z XVII w., kamienną figurę Trójcy Świętej 
z XVIII w. oraz krzyż pokutny z 18.10.1628 roku. Po północno-wschodniej stronie znajduje się Przełom 
Dzikiej Orlicy – jest to miejsce,  którym Czerwony Strumień uchodzi do Dzikiej Orlicy, a ona 



gwałtownie zmienia nurt na południowo-zachodni, opuszcza granice Polski i wpływa do Czech, na 
teren rezerwatu przyrody Zemska Brana. Jest to jeden z najładniejszych przełomów w Górach 
Orlickich. Na dnie koryta rzeki zalegają obtoczone gnejsowe głazy, a brzegi otaczają strome gnejsowe 
skały, które wyglądają niczym brama wejściowa, przez którą rzeka wpływa do Czech. Jednak, aby ją 
zobaczyć, należy nieco odbić od zaplanowanej trasy i przekroczyć granicę czeską. 
http://pl.wikipedia.org/ 

 

 

Wskazówki (oznaczone na mapie białymi punktami): 

Międzylesie-Różanka 

• Wyrusz na północ przez Ludwika Waryńskiego/DK33 w kierunku Władysława Syrokomli 
(350 m) 

• Skręć w lewo w Lipowa/DW389 
• Jedź dalej drogą DW389 

(5,8 km) 

 

Różanka – Bystrzyca Kłodzka 

• Wyrusz na północ przez DW389 w kierunku DW389 
(3,9 km) 

• Skręć w lewo 
(2,6 km) 

• Skręć w prawo w kierunku Zdrojowa 
(2,6 km) 



• Kontynuuj wzdłuż Zdrojowa 
(3,8 km) 

• Kontynuuj wzdłuż Ludwika Zamenhofa 
(1,7 km) 

• Skręć w lewo w Władysława Broniewskiego 
(350 m) 

• Skręć w lewo w Stanisława Moniuszki 
(260 m) 

• Skręć w prawo w Cypriana Kamila Norwida 
(120 m) 

• Skręć w lewo w Górna 
(350 m) 

 
Bystrzyca Kłodzka – Szczytna 

• Skręć lekko w prawo w Młynarska 
(1,9 km) 

• Skręć w lewo w DW388 
(5,7 km) 

• Skręć w lewo w kierunku DW388 
(450 m) 

• Kontynuuj wzdłuż DW388 
(7,9 km) 

• Lekko w lewo w Bolesława Prusa 
(400 m) 

• Lekko w lewo w Kamila Cypriana Norwida 
(350 m) 

• Skręć w lewo w Stefana Żeromskiego 
(450 m) 

• Lekko w lewo w Leona Kruczkowskiego 
(4,1 km) 

• Skręć w lewo w kierunku Sienkiewicza 
(350 m) 

• Lekko w lewo w Sienkiewicza 
(1,6 km) 

• Skręć w prawo w Robotnicza/DK8/E67 
(46 m) 

 

Szczytna-Lesica 

• Wyrusz na południowy zachód przez Robotnicza/DK8/E67 w kierunku Henryka 
Sienkiewicza/Sienkiewicza 
(46 m) 

• Skręć w lewo w Henryka Sienkiewicza/Sienkiewicza 
(500 m) 



• Skręć w prawo w Bobrownicka 
(3,1 km) 

• Skręć w prawo 
(1,4 km) 

• Lekko w lewo 
(1,3 km) 

• Skręć w lewo 
(2,8 km) 

• Skręć w prawo 
(1,2 km) 

• Skręć w lewo w kierunku DW389 
(3,1 km) 

• Skręć w lewo w DW389 
(6,5 km) 

• Skręć w prawo 
(8,9 km) 

• Skręć w prawo 
(11,8 km) 
 

Lesica-Międzylesie 

• Wyrusz na wschód 
(3,4 km) 

• Skręć w lewo 
(750 m) 

• Skręć w prawo w kierunku Szarych Szeregów 
(2,1 km) 

• Skręć w lewo w Kościelna 
(8 m) 

• Skręć w prawo w kierunku Szarych Szeregów 
(130 m) 

• Skręć w lewo w Szarych Szeregów 
(110 m) 

• Skręć lekko w prawo w pl. Wolności 
(110 m) 

 

 


