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Singletrack Glacensis to największa 

sieć leśnych tras rowerowych 

w Europie pozwalająca aktywnie 

korzystać z obcowania ze 

środowiskiem naturalnym. 

Na całą sieć składa się po polskiej 

stronie 28 pętli. 

Do dyspozycji rowerzystów jest 

220 km tras typu single track. 

Oznakowane są również łączniki 

pomiędzy pętlami. 

Trasy zlokalizowane są na 

obszarze gmin: Bardo, Gminą 

Wiejska Kłodzko, Złoty Stok, 

Lądek-Zdrój, Stonie Śląskie, 

Bystrzyca Kłodzka Międzylesie, 

Duszniki-Zdrój oraz Kudowa-

Zdrój. 





Sieć jest funkcjonalnie powiązana. 

Na trasach wybudowaliśmy dodatkowo 9 wiat 

wypoczynkowych, 9 stacji do naprawy rowerów, 

9 stacji do ładowania e-bike, 12 tablic ze 

schematem mapowym tras, oraz na każdej 

z bram wjazdowych na pętle znajdują się mapki 

konkretnej pętli. Na pętlach turystę prowadzi 

jednolite  oznakowanie na ok. 500 słupkach.



…ale również na naszych singlach bywa Szymon Godziek 

– jeden z najlepszych freeriderów w Europie.

Pętle są zróżnicowane technicznie - od 

dla początkujących do dla 

zaawansowanych. 

Budowa tej sieci trwała ponad trzy lata i 

dotychczas  w ten produkt 

zainwestowano po polskiej stronie ok 3 

mln euro.

Na naszych 

singlach 

można 

spotkać 

nawet prawie 

pięciolatka...



Singletrack Glacensis to nie tylko 

radość z jazdy lecz przepiękne 

widoki. Na trasie singletracków 

mamy wieże widokowe na 

Jagodnej i Orlicy czy punkty 

widokowe Obryw Sklalny w 

Bardzie czy Trojak.  Zregenerować 

po singlach zdrowie możemy w 

uzdrowiskach Lądek-Zdrój, 

Kudowa-Zdrój czy Duszniki-Zdrój. Na trasach do 

odwiedzenia jest 

mnóstwo atrakcji 

jak np. Sanktuarium 

i spływy pontonowe 

w Bardzie, Kopalnia 

Złota i Leśny Park 

Przygody Skalisko w 

Złotych Stoku czy 

atrakcje Stronia Śl. 

Międzylesia czy 

uzdrowisk.



Blisko granicy dostępne są również 

single tracki po czeskiej stronie naszych 

Partnerów z projektów INTERREG CZ-PL

- Singltrek Suchák

- Bike Resort Peklák

- Singletrack Zdobnice

Uzupełnieniem oferty 

rowerowej są 3 polskie 

bike parki zlokalizowane przy 

singlach:

- Trasy Enduro Srebrna Góra

- Bike Park Czarna Góra Resort 

- Family Bike Park Zieleniec



Singletrack Glacensis po polskiej stronie 

był dotychczas finansowany w ramach 

6 projektów:

Z RPO WD 2014-2020 Stowarzyszenie jako 

Lead Partner otrzymało dofinansowanie na 

pierwsze 14 pętli.

Z programu INTERREG V-A Czechy – Polska 

w ramach 5 projaktów zbudowano łącznie 

10 pętli.

Z programu Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich gmina Duszniki-Zdrój zbudowała 

kolejne 4 pętle.

W 2022 roku oddane będą kolejne dwie pętle finansowane 

z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych RP w Srebrnej 

Górze i Lądku-Zdroju.



By jeździło się lepiej trasy są utrzymywane i ewidencjonowane 

wszystkie interwencje na singlach przez naszego operatora.

O utrudnieniach informują nas sami rowerzyści poprzez media 

społecznościowe i aplikacje, ale również Lasy Państwowe,

z którymi od początku projektu współpracujemy. 

W bieżącym roku na utrzymanie tras otrzymaliśmy dofinansowanie 

z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.



Singletrack Glacensis ogłoszono najlepszym 

produktem turystycznym Dolnego Śląska 2019 

oraz otrzymał nagrodę Róża Kłodzka 2019 

jako najlepsza inwestycja na terenie Powiatu 

Kłodzkiego.

Potencjał tego produktu na podstawie danych 

tylko z kilku pętli określamy na ponad 200 

tys. rowerzystów rocznie odwiedzających 

wszystkie 28 pętli. W tym roku oczekujemy 

wzrostu co pokazuje potencjał rozwojowy 

oraz gospodarczy produktu.

Działania promocyjne produktu turystycznego 

Singletrack Glacensis są realizowane wielotorowo

przez Stowarzyszenie Gmin Ziem Kłodzkiej oraz 

gminy uczestniczące w projekcie, przez operatora 

sieci Singletrack Glacensis oraz przez 

powołaną Fundację Singletrack Glacensis.



Trasy dostępne są na aplikacjach Singletrack 

Glacensis,  Traseo, Trialforks czy Snat. Singletrack 

Glacensis ma również kanal na YouTube.

Profesjonalnie prowadzona jest strona Facebook 

Singletrack Glacensis, którą polubiło 12,5 tys. osób 

oraz zarządzana strona Grupa Singletrack Glacensis, 

która liczy 9,1 tys. członków. 

Profesjonalnie również  prowadzona jest strona www 

produktu     https://singletrackglacensis.com/

https://singletrackglacensis.com/


Na bazie produktu i wielopoziomowej 

współpracy budowany jest markowy produkt 

turystyczny. Powstają certyfikowane noclegi, 

restauracje, serwisy, wypożyczalnie czy 

firmy organizujące wyprawy na single. 

Organizowane są dziesiątki study tour 

z magazynami i blogerami rowerowymi, 

ukazało się kilkadziesiąt artykułów o singlach 

i zrealizowano kilka audycji telewizyjnych.

Najlepszą 

promocją dla 

produktu są 

sami jego 

uczestnicy !



29 lat 

Dziękuję za uwagę

Radosław Pietuch

Stowarzyszenie Gmin 

Ziemi Kłodzkiej


