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Operacja pn: „Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Gromadka” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych PROW 2007-2013 oś 4 LEADER Małe Projekty
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zielony pieszy leśny – wiedzie on przez południowe tereny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Rozpoczyna się w Bolesławcu, a kończy
w Chobienia, prowadząc przez takie miejscowości
naszej gminy jak Osła, Modła, Patoka, Nowa Kuźnia.

SZ L A K I T U RYST YCZ N E
Na terenie gminy Gromadka znajduje się sześć
szlaków turystycznych, dwie trasy rowerowe i jedna
ścieżka edukacyjna. Trasy zostały wytyczone w taki
sposób, aby pokazać wszelkie walory krajobrazowe.
Ze względu na ogromny obszar lasów a w nim mieszczący się Przemkowski Park Krajobrazowy, szczególnie chętnie wybierane są trasy leśne. W sierpniu
i we wrześniu, atrakcja sa kwitnące wrzosowiska.
Warto odwiedzić obszar śródlądowych wydm. Podczas Święta Wrzosu, które odbywa się cyklicznie
w połowie sierpnia, grupa rowerowa KLEJ organizuje dla wszystkich chętnych wycieczkę rowerową
po Przemkowskim Parku Krajobrazowym. W tym
samym czasie odbywa się piesza wędrówka, która
przebywa trasę z Przemkowa do Borówek, również
przemierzając Przemkowski Park Krajobrazowy. Jest
wówczas znakomita okazja, by pod opieką przewodnika odwiedzić najpiękniejsze, w tym czasie miejsca.

Szlak św. Jakuba – szlak pielgrzymkowy do katedry
w Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie według tradycji znajduje się grób św. Jakuba Apostoła.
Przebiega w naszej gminie przez wsie Nowa Kuźnia,
Modła, Osła. Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba, jest ona symbolem pielgrzymów. Droga ta jest
jednym z najważniejszych europejskich, chrześci-

jańskich szlaków pielgrzymkowych co roku w okresie wiosenny i letnim można spotkać podróżnych
– pielgrzymów. Najczęściej wędrują pieszo, niektórzy rowerem. Można spotkać pątników różnych narodowości, w grupach lub indywidualnie. Szukają
ciszy i pragną doświadczyć duchowej przemiany.

Tr a s y rowerowe:
Sz la k i t u r y st yczne to:
Czerwony pieszy – liczący około 75 km. Prowadzi
z Przemkowa przez Piotrowice, Studzianki, Borówki, Gromadkę, Wierzbową, Pasternik, Chocianów,
Wilkocin do Przemkowa.

Czerwony – o długości 35 km, biegnie głównie przez
drogi leśne, z Wierzbowej przez Studzianki, Leszno Górne, Biernatów, Piotrowice do Przemkowa.
Niebieski – długość 75 km. Z Przemkowa przez
Piotrowice, Pogorzele, Studzianki, Borówki, Gro-

madkę, Wierzbową, Pasternik, Chocianów i kończący się ponownie w Przemkowie.

Sz la k edu k ac y jny :
Torfowisko Borówki – długość 8 km, oznaczony
kolorem zielonym. Na trasie ścieżki zostały zamontowane tablice poglądowe i pomosty edukacyjne
przedstawiające tematykę szlaku – ekosystem borów dolnośląskich.

Ś c ie ż k a temat ycz na :
Podczas turystycznego pobytu na terenie Gminy
Gromadka warto odwiedzić Ścieżkę Zmysłów, która
znajduję się we wsi Borówki. Jej wyjątkowość polega na tym, że na wytyczonej trasie, wyłożonej zróżnicowanym materiałem pochodzenia naturalnego
– igliwiem, szyszkami, trocinami, spaceruje się boso.
Spacer po ścieżce jest sposobem na bezpośredni
kontakt z przyrodą i uwolnienie zmysłów. Ścieżka
stanowi jeden z elementów, z których można skorzystać przybywając do Borówek – wsi tematycznej.
„Wioska Darów Lasu” swoją ofertę turystyczną opiera na produktach pochodzących z Borów Dolnośląskich i kieruje do wszystkich, którzy pragną oderwać
się od codziennych trosk, odpocząć lub twórczo popracować w trakcie warsztatów tematycznych.

