


 

 

 

Rogalinek – Głuszyna Leśna – Rogalin-Podlesie – Rogalin  /14,9 km/ 

Szlak rozpoczyna się przy szosie Mosina - Kórnik /ul. Mostowej/, na skrzyżowaniu  

z ul. Północną, na zach. skraju Rogalinka, w pobliżu mostu na Warcie /0,0 km/. Stąd razem  

ze szlakiem zielonym pieszym prowadzi ul. Północną, a dalej szeroką drogą polną do lasu, na skraju 

którego rozpoczyna się Łabędzi Szlak Rowerowy i szlak konny /1,9km/. Stąd oba szlaki rowerowe, 

odchodząc od szlaku zielonego i konnego, skręcają w lewo i drogą przy skraju lasu dochodzą  

do ośrodka biwakowo-obozowego ZHP w Rogalinku /2,5 km/, a dalej do rozwidlenia szlaków tuż przy 

Warcie /2,7 km/. Stąd szlak łabędzi biegnie wzdłuż Warty, a szlak rogaliński skręca  

w prawo skos w las na drogę z płyt betonowych, która powstała w czasie układania jednej z odnóg 

rurociągu doprowadzającego wodę dla Poznania z ujęcia pod Mosiną. Mija dalej skrzyżowanie ze 

szlakiem zielonym pieszym i konnym /3,7 km/ i dochodzi do skrzyżowania ze szlakiem łabędzim  

i konnym /4,9 km/. Tu skręca w prawo dołączając do napotkanych szlaków. Po 300 m szlaki skręcają 

w lewo i zaraz – odchodząc od szlaku konnego – oba szlaki rowerowe wykręcają w lewo skos. 

Dochodząc dalej do skrzyżowania skręcają w prawo /5,6 km/. Przecinają szlak konny  

i dochodzą do szosy Poznań-Rogalinek, obok przydrożnego parkingu leśnego /6,5 km/. Stąd nadal 

prosto drogą przez las do zabudowań Głuszyny Leśnej /7,1 km/ i dalej wzdłuż ogrodzenia dawnego 

PGR-u do drogi bitumicznej i jej skrętu w prawo na Rogalinek /7,8 km/. Drogą tą, mijając po lewej 

zabudowania Kubalina z hodowlą psów
.
 /8,2 km/, dochodzą do skrzyżowania z szeroką drogą 

gruntową, w którą skręcają w lewo /10,0 km/. Mijają dalej po lewej zabudowania Rogalina-Podlesia 

 i starej owczarni dochodząc do skrzyżowania dróg na skraju lasu, obok obiektu wojskowego  

/12,0 km/. Tu szlaki rozwidlają się: łabędzi skręca w lewo, a rogaliński w, prawo i razem  

z przebiegającym tędy szlakiem czerwonym pieszym i konnym prowadzi w kierunku Rogalina.  

Na skraju lasu w lewo odchodzi szlak konny, a na polu widoczne są stare dęby rogalińskie.  

Nieco dalej z lewej strony dołącza ponownie szlak konny. Na rozwidleniu dróg /13,4 km/ szlak 

rowerowy i pieszy skręcają w lewo skos odchodząc od szlaku konnego i dochodząc do zabudowań 

Rogalina /ul. Poznańska/. Mijają po lewej kapliczkę upamiętniającą powstańców z 1848 r. i budynek 

gimnazjum i dochodzą do szosy Mosina-Kórnik /14,8 km/. Stąd prosto w dół ul. Arciszewskiego 

 do parkingu obok głównego wjazdu na teren zespołu zabytkowego pałacu w Rogalinie, przy którym 

szlak rowerowy się kończy /14,9 km/. 

 


