
Trasa ulicówek
Oleśnica  –  Spalice  –  Boguszyce  –  Dąbrowa  –  Jenkowice  –  Smardzów – 

Nieciszów – Bystre – Oleśnica. 

Długość trasy 24,9 km . 

Ponieważ pewne odcinki przebiegają po drogach gruntowych, wskazana dla 

rowerów trekingowych, lecz można również jechać rowerem szosowym czy miejskim. 

Trasa w całości przebiega mało uczęszczanymi drogami lokalnymi. 

Stopień trudności: Brak podjazdów.

Trasa  przebiega  generalnie  na  zachód  i  południowy  zachód  od  Oleśnicy, 

głównie w terenie rolniczym. Niewielka ale atrakcyjna część trasy, za miejscowością 

Nieciszów prowadzi przez las i  wśród pól,  potem aleją  czereśniową  (prywatną,  w 

sezonie można kupić owoce).

0,0 km  – początek trasy – Boguszyce – Kościół. Za kościołem skręcamy w lewo w 

kierunku Miodar.

1,1 km  - Opuszczamy Boguszyce.

1,2 km  - Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo, jedziemy wśród 

pól.

2,9 km  - Dojeżdżamy do przejazdu kolejowego niestrze żonego,  linia kolejowa relacji 

Wrocław-Warszawa.

3,2 km  - Dojechaliśmy do drogi Oleśnica-Trzebnica, skręcamy w tę drogę w lewo.

3,7 km  - Dojeżdżamy do wsi Dąbrowa. Układ wsi zachowany od XVIII w,  we wsi 

dominują budynki z drugiej połowy XIX w. Przeważają duże gospodarstwa. Z okolic 

Dąbrowy dobrze  widoczna  panorama Oleśnicy  z  dominującymi  nad  nią  pięcioma 

wieżami.

4,0 km  – skręcamy w prawo

4,8 km  - Dojeżdżamy do skrzyżowania, przez które jedziemy prosto, skończyła się 

wieś Dąbrowa.

5,2 km  - Po lewej mamy panoramę Oleśnicy, widać 5 wież.

5,8 km  - Skręcamy w prawo w kierunku Jenkowic. Cały czas jedziemy wśród pól. 

Przed nami widok na Jenkowice.

7,4  km  -  Wjeżdżamy  do  Jenkowic.  Układ  wsi  zachowany  od  XVIII  w,  we  wsi 

dominują budynki z drugiej połowy XIX w. Przeważają duże gospodarstwa kmiece



7,6 km  - Droga wskazuje zygzak, z prawej dochodzi inna droga. My jedziemy prosto 

w kierunku Smardzów.

8,4 km  - Rozwidlenie, na którym skręcamy w lewo. Koniec drogi asfaltowej, zaczyna 

się droga gruntowa, wyjechaliśmy z Jenkowic.

9,3 km  - Mijamy rozwidlenia, przez które jedziemy prosto, po prawej stronie mamy 

sad jabłoni.

9,9 km  - Mijamy odbicie w lewo, my jedziemy prosto.

10,4 km  - Skrzyżowanie dróg polnych, my jedziemy prosto.

11 km -  Dojechaliśmy do drogi krajowej nr 8. Skręcamy w prawo i jedziemy drogą nr 

8. 

Uwagi!

� Przy drodze jest szerokie pobocze i chodnik. 

� Na drodze  panuje  duży  ruch  samochodów i  trudno  jest  przejść  na  drugą 

stronę.

11,7 km  - Skręcamy w lewo na Nieciszów.

12,1  km  -  Przejeżdżamy  przez  most  na  odpływie  rzeki  Oleśnica.  100m  dalej 

przekraczamy  drugi mostek.

13,1 km  - Przekraczamy linię kolejową relacji Wrocław-Warszawa, 

Uwagi!!

� przejazd kolejowy niestrzeżony

13,8  km  -  Wjechaliśmy  w  zabudowania  Nieciszowa  gdzie  znajduje  się  zespół 

pałacowy z parkiem z końca XIX w. oraz obora z muru pruskiego.

14,0 km  - Dojechaliśmy do rozjazdu, mijamy odbicie na Oleśnicę i skręcamy w drogę 

na Bystre

14,1 km  - Skręcamy w prawo na okrągłym placyku, obok przystanku PKS.

14,4 km  - Zaczyna się droga gruntowa

15,5 km  - Rozwidlenie, przez które jedziemy prosto, po lewej zostawiamy kapliczkę i 

budynek

15,7 km  - Wjeżdżamy do lasu.

16,7 km  - Dojechaliśmy do granicy lasu, droga skręca w prawo, my z nią. Jedziemy 

wzdłuż lasu.

17,0 km  - Rozwidlenie, na którym skręcamy w lewo, jedziemy aleją czereśniową.

17,3 km  – droga asfaltowa, skręcamy w lewo.

18,2 km  - Po prawej mijamy zjazd na Krzeczyn.



18,8 km  – na odcinku długości ok. 1km jedziemy przez las.

21 km  - Wjazd do wsi Bystre.  We wsi zespół pałacowy z parkiem i zespołem 

folwarcznym z połowy XIX w, na uwagę zasługuje również budynek szkoły z końca 

XIX w z parkiem przyszkolnym.

22,6 km  - Wjeżdżamy do Oleśnicy.

24,9 km  - Oleśnica-Rynek. – koniec trasy


