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Piechowice s± jedn± z miejscowo¶ci nale¿±cych do projektu "Rowerowa Kraina" wspó³finansowanego ze ¶rodków EFRR
oraz ¶rodków bud¿etu pañstwa za po¶rednictwem Euroregionu Nysa, realizowanym przez UM Szklarska Porêba.
Zachêcamy do odwiedzenia stron: rowerowakraina.com oraz bike.superhost.pl.
We wrze¶niu 2013 r. zosta³a udostêpniona nowa bezp³atna mapa Rowerowa Kraina. Mapa, która podzielona jest na
piêæ czê¶ci:
- Szklarska Porêba i okolice,
- Piechowice i okolice,
- ¦wieradów-Zdrój i okolice,
- Stara Kamienica i okolice,
- Podgórzyn i okolice.
Jednocze¶nie zapraszamy do skorzystania z mobilnej aplikacji na urz±dzenia mobilne umo¿liwiaj±cej interaktywn±
turystykê górsk±. Szczegó³y pod linkiem:
http://www.szklarskaporeba.pl/pl/o-szklarskiej-porebie/multimedia/app.html
Kraina rowerowa le¿y w Karkonoszach czyli najwy¿szej w Sudetach grupie górskiej, Górach Izerskich stanowi±cych
najdalej na zachód wysuniêty fragment polskich Sudetów oraz na Pogórzu Izerskim, ku któremu Góry Izerskie opadaj± na
pó³nocy wyra¼nym progiem tektonicznym. Zarówno przez Karkonosze, jak i Góry Izerskie przebiega granica Polski
z Republik± Czesk±, przy czym ponad po³owa powierzchni obu grup górskich le¿y na czeskim terytorium. Liczne trasy i
¶cie¿ki rowerowe biegn±ce przez "Rowerow± Krainê" czyni± ten region niezwykle atrakcyjnym dla wszystkich
zainteresowanych turystyk± aktywn± &ndash; rowerow±.
Góry rowerowej krainy stanowi± azyl dla skarbów natury, których po polskiej stronie chroni Karkonoski Park Narodowy
(KPN) oraz rezerwaty "Torfowiska Doliny Izery" i "Krokusy w Górzyñcu", za¶ po czeskiej Krkono&scaron;ský národní park
(Krnap) i rezerwat "Jizerskohorské buèiny". W KPN, gdzie spotkaæ mo¿na muflona sprowadzonego w Karkonosze na
pocz±tku XX w. z Korsyki, ochron± czê¶ciow± objête s± lasy dolnego i górnego regla ze zdecydowanie dominuj±cym w
nich ¶wierkiem, choæ pierwotnie regiel dolny porasta³y bory bukowo-jod³owe. Naturalne przestoje buków zachowa³y siê
np. na wzniesieniu Bukówki (590 m) powy¿ej Wodospadu Szklarki. Ochron± ¶cis³± objête s± za¶ piêtra subalpejskie i
alpejskie z kot³ami polodowcowymi, zaro¶lami kosodrzewiny i torfowiskami wysokimi. Nie prowadz± przez nie trasy
Stowarzyszenia Cyklistów. W Górach Izerskich kilka rowerowych szlaków wiedzie za to przez sam ¶rodek rezerwatu
"Torfowiska Doliny Izery", siedliska brzozy kar³owatej, sosny b³otnej czy we³nianeczki darniowej, nad którymi mo¿na
us³yszeæ "beeee!" objêtego ¶cis³± ochron± bekasa z charakterystycznym d³ugim dziobem czy zobaczyæ zagro¿onego
wyginiêciem w Europie bielika, najwiêkszego w naszym kraju skrzydlatego drapie¿nika.
Lokalne szlaki rowerowe zaprowadz± do Wodospadu Szklarki i na ¦nie¿ne Kot³y
Bardziej zaawansowanym rowerzystom proponujemy wspinaczkê drog± przez Skalny Tunel do dzielnicy artystycznej
&ndash; Micha³owic - wjazd ten stanowi³ jeden z trudniejszych etapów Tour de Pologne. Kiedy ju¿ dojedziemy do
Micha³owic, miêdzynarodowym szlakiem ER-2 dojedziemy do Szklarskiej Porêby, Karpacza czy okolicznych
miejscowo¶ci. Lokalne szlaki rowerowe zaprowadz± pañstwa do Wodospadu Szklarki &ndash; drugiego co do wielko¶ci
wodospadu w polskich Karkonoszach, na piêknie po³o¿one miejsce widokowe &ndash; Bobrowe Ska³y, czy do
jedynego w swoim rodzaju Rezerwatu Krokusów. Ci rowerzy¶ci, którym jeszcze ma³o szaleñstwa na dwóch kó³kach mog±
pojechaæ do Górzyñca, a stamt±d dalej w Góry Izerskie czy nawet do Czech, lub zmierzyæ siê na górzynieckich szlakach z
jedyn± i niepowtarzaln± Tras± Olimpijczyka Marka Galiñskiego. Kto jest gotowy na te doznania? Kto jest gotowy
spróbowaæ pobiæ rekord Olimpijczyka Marka Galiñskiego?
Zapraszamy do Piechowic zarówno amatorów jak i zawodowców rowerowego szaleñstwa!
Rowerowa Kraina - PIECHOWICE &ndash;proponuje:
Liczne trasy rowerowe wiod±ce z Piechowic do okolicznych miejscowo¶ci,
Trasy rowerowe zró¿nicowane pod wzglêdem stopnia trudno¶ci &ndash; zarówno dla amatorów, jak i bardziej
wymagaj±cych rowerzystów,
Drogi le¶ne, szutrowe i kamieniste biegn±ce w¶ród malowniczo po³o¿onych krajobrazów Karkonoszy i Gór Izerskich, w
s±siedztwie Karkonoskiego Parku Narodowego,
Doskona³e punkty wypadowe do polskich i czeskich Karkonoszy,
Miejsca noclegowe na ka¿d± kieszeñ: od schroniska m³odzie¿owego po hotel trzygwiazdkowy,
Cykliczne imprezy rowerowe o miêdzynarodowej randze:
BIKE Adventure
Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym
Rowerowe imprezy lokalne dla ka¿dego (Czasówka Górzyniecka)
https://old.piechowice.pl
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