
 
 
 
 
 
 
 

Trasa 1: Z Opola do Chrząstowic – 25,1 km 
Trasa 2: Wokół Gminy Chrząstowice – 37,9 km 
Trasa 3: Z Chrząstowic wokół Jeziora Turawskiego – 34,5 km 
Trasa 4: Z Chrząstowic wokół Krainy Dinozaurów – 37,0 km 
Trasa 5: Z Chrząstowic do Kamienia Śląskiego i na Górę Świętej Anny –  
       – 36,9 / 65,0 km  

 
 
 

Przebieg trasy, opisy, zdjęcia i mapy: 

Przemysław Supernak, SuperGlob 
 

 
 



 
 

 

TRASA 1 – Z OPOLA DO CHRZĄSTOWIC I Z POWROTEM 
 

 

MAPA TRASY 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1DZmiTis9YYgnbtj-mt6Ur094nDiFBp23&usp=sharing  

 

CHARAKTERYSTYKA TRASY 
 

Rodzaj trasy:    łatwa, turystyczna 
Długość trasy:    25,1 km (15,6 km) 
Czas przejazdu:    1,5 – 2,5 h 
Drogi asfalt/bruk:   12,3 km 
Drogi gruntowe:   12,8 km 
Suma podjazdów:  411 m 
Suma zjazdów:   411 m 
Najwyższy punkt:  188 m n.p.m. 
Najniższy punkt:   136 m n.p.m. 
 

 
 

Najszybszy dojazd rowerem z Opola do Chrząstowic prowadzi wygodną drogą dla rowerów wzdłuż drogi krajowej 

46. To doskonała opcja szybkiego transferu, jeśli chcecie wyruszyć na którąś z proponowanych tras wokół gminy. Jeśli 
jednak Chrząstowice to docelowy punkt Waszej wycieczki lub chcecie uniknąć hałasu samochodów, to najlepiej 
pojechać przez Lasy Grudzickie oraz Suchy Bór i wrócić znakowanymi szlakami rowerowymi przez Lasy Stobrawsko-
Turawskie i Zbicko. To bardzo łatwa i dość krótka wycieczka dla każdego, nawet okazjonalnego rowerzysty. Trasa w 
całości prowadzi znakowanymi szlakami turystycznymi. Początkowo rowerowymi: do Chrząstowic czerwonym, dalej 
żółtym, a na ostatnim odcinku czerwonym szlakiem pieszym. 
 

CIEKAWE MIEJSCA NA TRASIE 
 

LĘDZINY 
(alternatywna trasa Opole – Chrząstowice wzdłuż drogi krajowej 46) 
Pierwsze wzmianki o Lędzinach pochodzą z 1295 roku. Wieś nazywała się wtedy Ledzynicze. W dokumentach z lat 
1566-1567 występuje pod nazwą Lendyn. Większa część miejscowości została zatopiona pod staw rybny – Wielki Staw 
Kalicha. Ostał się tylko niewielki folwark, należący do opolskiego dworu. W XIX w. Lędziny były ostatnią kolonią 
fryderycjańską pod Opolem. W centrum wioski stoi zabytkowy kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
zbudowany w 1854 roku, z którym związana jest ciekawa legenda. Podczas klęski suszy mieszkańcy pobliskich 
Gosławic przybyli do kościoła modlić się o poprawę pogody. Ich modły zostały błyskawicznie wysłuchane, bo deszcz 
lunął już podczas ich drogi powrotnej do domu. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku odbywa się pielgrzymka 
mieszkańców Gosławic i Kolonii Gosławickiej do lędzińskiego kościółka. 
W Lędzinach, naprzeciw kościoła znajduje się popularna restauracja z kuchnią włoską – „Casa Milano”. 
 
SUCHY BÓR 
Wioska powstała jako kolonia fryderycjańska w 1773 r. na skutek dekretu króla Prus Fryderyka II o zasiedlaniu ziem 
śląskich ludnością pruską. Nadano jej nazwę Derschau od nazwiska ówczesnego ministra poczty pruskiej. Miejscowi 
nazywali ją Drze Heide, czyli Suchy Bór, ponieważ pod jej budowę wykarczowano spory fragment lasu. Mimo wycinki 
drzew wieś wciąż otoczona jest gęstym borem o bardzo korzystnym mikroklimacie. Dzięki niemu w latach 1906-1907 
na obrzeżach Suchego Boru powstał ośrodek wczasowy dla dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych. Ośrodek 
działał prężnie jeszcze w latach 60-tych XX w. Niestety później go zlikwidowano, a w 2020 roku zburzono pozostałości 
zdewastowanych zabudowań. W Suchym Borze warto odwiedzić popularną restaurację „Borowianka” ze smaczną 
kuchnią śląską. Na skraju wioski znajduje się punkt „park & ride”, gdzie można zaparkować samochód i wyruszyć na 
rowerową eksplorację okolic. W najbliższym sąsiedztwie wioski położone są chronione obszary Lasów Stobrawsko-
Turawskich oraz łąk wokół Chrząstowic. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1DZmiTis9YYgnbtj-mt6Ur094nDiFBp23&usp=sharing


 

OBSZAR NATURA 2000, ŁĄKI WOKÓŁ CHRZĄSTOWIC 

Łąki wokół Chrząstowic ciągną się na rozległym terenie wzdłuż drogi krajowej 46. Łączna powierzchnia chronionego 
obszaru to 795 ha. Utworzono go dla ochrony siedlisk chronionych gatunków motyli: czerwończyka nieparka, 
modraszka nausitousa i modraszka telejusa. Przepływająca przez łąki rzeka Chrząstawa / Jemielnica wzbogaca 
miejscową faunę o zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym. Można tu często spotkać liczne owady, a także 
żaby trawne, jeziorowe oraz rzekotki drzewne. Występuje tu również wiele ciekawych gatunków flory. Krajobraz 
upiększają kwitnące kwiaty polne i zioła, a pomiędzy łąkami występują malownicze kępy olch i brzóz.   
 
CHRZĄSTOWICE 
Wieś położona w sąsiedztwie Opola, w której znajduje się siedziba gminy. Pierwsze wzmianki o Chrząstowicach 
pochodzą z aktu fundacyjnego księcia Bolesława I Opolskiego wydanego w 1295 roku. Jej pierwsza nazwa Chansto 
pochodzi prawdopodobnie od imienia jej ówczesnego właściciela. W XVI w. była to już prężna osada, w której istniała 
szkoła katolicka, karczma, dwie kuźnie i trzy gospody. W 1858 roku przez wieś poprowadzono linię kolejową z 
Tarnowskich Gór do Opola, co przyczyniło do jej dalszego rozwoju. W Chrząstowicach warto zobaczyć neogotycki 
kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z 1896 roku oraz plebanię z tego samego okresu, kilka domów z końca XIX w., 
a także kilka zabytkowych kapliczek. W centrum wioski znajduje się chętnie odwiedzana Restauracja i Bar u Dudy, 
gdzie oprócz obiadów i przekąsek możemy spróbować smacznych lodów. Na obrzeżach Chrząstowic warto też 
odwiedzić Hotel Tenis, z krytymi i otwartymi kortami tenisowymi, spa oraz niewielkim basenem. 
 
CHRZĄSTOWICE, KRZYŻ SZWEDZKI 
W połowie drogi łączącej Chrząstowice z Dębiem, przy mostku nad rzeką Sucha stoi krzyż zwany „szwedzkim”. 
Postawiono go w 1936 r. na pamiątkę żołnierzy szwedzkich przebywających oraz poległych na okolicznych ziemiach 
podczas wojny trzydziestoletniej. Prawdopodobnie zostali oni pochowani w pobliskim lasku. 
 

LASY STOBRAWSKO-TURAWSKIE 
Obszar chronionego krajobrazu znajdujący się w centralnej i zachodniej części województwa opolskiego, na terenie 
gmin Popielów, Murów, Łubniany, Turawa, Chrząstowice i Ozimek. Zróżnicowane lasy są pozostałością Puszczy 
Śląskiej. Znajdziemy w nich siedliska boru mieszanego, wilgotnego i świeżego. Pośród dominujących drzewostanów 
sosnowych znajdują się również fragmenty lasów liściastych porośnięte dębami, bukami, brzozami i olchami. Na całym 
obszarze występują liczne cieki wodne, podmokłe bagna, starorzecza, a także moreny polodowcowe i wydmy. 
 

LĘDZINY-ZBICKO, ALEJA DĘBÓW 
Aleja pomnikowych dębów ciągnie się przy polnej drodze wzdłuż Chrząstawy / Jemielnicy pomiędzy Lędzinami a 
Zbickiem. Tworzy ją 28 dębów szypułkowych rosnących w otoczeniu lip drobnolistnych, olsz czarnych, krzewów śliwy, 
tarniny, leszczyny oraz głogu dwuszyjkowego. Wszystkie dęby mają ponad 200 lat i ponad 250 cm obwodu, a 
najstarszy z nich liczy sobie ok. 300 lat i ma aż 443 cm obwodu. 
 
DAWNY STAW KALICHA 
Na terenie łąk pomiędzy Opolem, Zawadą a Lędzinami znajdował się kiedyś staw wielkości połowy Jeziora 
Turawskiego. Powstał prawdopodobnie w XVI w. i istniał do ok. 1880 roku. Był wtedy największym górnośląskim 
stawem. Pod koniec XIX wieku, gdy rolnictwo wypierało rybołówstwo, podzielono staw na trzy części. Dwa mniejsze 
nazwano Adam i Ewa. Niedługo później stawy zasypano, przekształcając teren w pola uprawne.  
 

SKRÓCONY PRZEBIEG TRASY  
 

OPOLE (ul. Ozimska – ul. Tysiąclecia – ul. Grudzicka – ul. Gosławicka – obwodnica miasta) • czerwony i żółty szlak 
rowerowy • Lasy Grudzickie • SUCHY BÓR • czerwony szlak rowerowy • CHRZĄSTOWICE (ul. Dworcowa – ul. 
Ozimska – ul. Olimpijczyków) • żółty szlak rowerowy • Lasy Stobrawsko-Turawskie • czerwony szlak pieszy • most 
na Chrząstawie / Jemielnicy • ZBICKO • czerwony szlak pieszy • OPOLE (ogródki działkowe przy obwodnicy - ul. 
Wygonowa – Aleja Witosa – ul. Ozimska)  
 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TRASY  
 

0,0 km • Opole - Chrząstowice 
Długość odcinka – 12,0 km. 
 

Wycieczkę rozpoczynamy w Opolu przy barze Mc Donald’s na ul. Ozimskiej. Jedziemy ciągiem pieszo-rowerowym w 

stronę wyjazdu z miasta (kierunek wschodni) do najbliższego skrzyżowania ze światłami, na którym skręcamy w 
prawo, w ul. Tysiąclecia. Jedziemy cały czas ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż głównej ulicy. Kawałek za torami 
kolejowymi ulica zakręca w prawo i zmienia nazwę na ul. Grudzicką. Tuż przed skrzyżowaniem z ul. Wschodnią i 
przejazdem kolejowym skręcamy w lewo, jadąc dalej ul. Gosławicką pomiędzy zabudowaniami przemysłowymi.  
 



 
Czterysta metrów dalej skręcamy w prawo, dojeżdżamy do torów i skręcamy w lewo. Za wiaduktem obwodnicy 
miasta skręcamy w lewo i jedziemy polną drogą pośród łąk oddzielających Opole od Lasów Grudzickich. Po chwili 
nasza droga zakręca ostro w prawo, a tuż przed lasem w lewo. Przejeżdżamy przez mostek na skraju lasu i skręcamy 
za nim w lewo, jadąc dalej czerwonym i żółtym szlakiem rowerowym. Dojeżdżamy do wiaty turystycznej i skręcamy 
w prawo. Teraz czeka nas dwukilometrowa prosta po dobrze utwardzonej nawierzchni, na końcu której dojeżdżamy 
do asfaltowej szosy. Skręcamy w prawo i po chwili docieramy do Suchego Boru. Przejeżdżamy przez całą 
miejscowość, wjeżdżamy do lasu i od razu na jego skraju skręcamy w lewo, jadąc dalej czerwonym szlakiem 
rowerowym. Gdy opuścimy las, dojeżdżamy do mostku na rzece Suchej, przy którym stoi tzw. krzyż szwedzki. 
Skręcamy w lewo i jedziemy dalej asfaltową szosą. Po chwili mijamy Urząd Gminy oraz przejazd kolejowy i wjeżdżamy 
do Chrząstowic. Ulicą Dworcową docieramy do skrzyżowania w centrum wioski. Tu możemy odpocząć przed drogą 
powrotną na skwerze przy remizie strażackiej albo na skwerze obok Restauracji i Baru u Dudy (200 m w lewo od 
skrzyżowania). 
 
12,0 km • Opole - Chrząstowice 
Długość odcinka – 13,1 km. 
 

Z ul. Dworcowej w Chrząstowicach skręcamy w prawo i jedziemy główną ul. Ozimską, trzymając się nadal 

czerwonego szlaku rowerowego. Trzysta metrów dalej skręcamy łagodnie w lewo, w ul. Olimpijczyków, na której 
dołącza do nas żółty szlak rowerowy. Po chwili przecinamy ostrożnie drogę krajową 46 obok Baru Imbiss. Po chwili 
opuszcza nas czerwony szlak rowerowy, skręcając w prawo, a my jedziemy dalej żółtym szlakiem i ul. Olimpijczyków. 
Za ostatnimi zabudowaniami kończy się asfalt, a nasz szlak zakręca łagodnie w lewo i biegnie skrajem lasu. Gdy 
dojedziemy do poprzecznej drogi leśnej, skręcamy w prawo, a kawałek dalej na pierwszym rozwidleniu w lewo. 
Jedziemy dalej żółtym szlakiem rowerowym, który wije się licznymi zakrętami pośród Lasów Stobrawsko-
Turawskich. Po dwóch kilometrach docieramy do szerokiej, poprzecznej drogi leśnej prowadzącej ze Zbicka do 
Niwek. Przebiega tędy jedna z dwóch najpopularniejszych tras rowerowych z Opola nad Jeziora Turawskie. Tu żółty 
szlak opuszcza nas, skręcając w prawo, a my skręcamy w lewo i jedziemy dalej czerwonym szlakiem pieszym. Półtora 
kilometra dalej dojeżdżamy do leśnego mostu nad Chrząstawą / Jemielnicą, skręcamy za nim w lewo i wyjeżdżamy z 
lasu. Sześćset metrów dalej w lewo odbija polna droga do Lędzin prowadząca przez pomnikową Aleję Dębów. My 
jedziemy prosto i po chwili docieramy do Zbicka. Tu przy dawnym pałacyku myśliwskim, w którym obecnie jest 
ośrodek Monaru, skręcamy w prawo. Jedziemy zadrzewioną aleją, która biegnie po dnie dawnego Stawu Kalicha. 
Osiemset metrów dalej skręcamy w lewo i po chwili mijamy ogródki działkowe, za którymi docieramy do obwodnicy 
Opola. Przejeżdżamy pod wiaduktem i jedziemy za nim prosto. Nasza droga po chwili zakręca szerokim łukiem w 
prawo. Na następnym rozwidleniu jedziemy w lewo i po chwili docieramy do skrzyżowania, na którym jedziemy prosto 
ul. Wygonową. Na następnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo i jedziemy wygodną drogą dla rowerów wzdłuż Alei 
Witosa. Na jej końcu skręcamy w prawo i docieramy do końca wycieczki obok baru Mc Donald’s przy ul. Ozimskiej. 
 

OPOLE – CHRZĄSTOWICE WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ 46 
Długość trasy 7,8 km w jedną stronę. 

 

Wyjeżdżając z Opola ulicą Ozimską, a później Częstochowską, tuż za torami kolejowymi na granicy miasta zjeżdżamy 

na wygodną drogę dla rowerów biegnącą lewą stroną drogi. Po chwili przecinamy prosto skrzyżowanie z obwodnicą 
miasta i jedziemy obok ogródków działkowych. Za działkami docieramy do Lędzin. Tu na pierwszym przejściu dla 
pieszych przechodzimy na drugą stronę ulicy i jedziemy dalej ciągiem pieszo-rowerowym. W centrum wioski mijamy 
zabytkowy kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Naprzeciw niego znajduje się popularna restauracja z 
kuchnią włoską – „Casa Milano”. Dalej, na skraju Lędzin mijamy zagajnik, za którym skręcamy w prawo na rzadziej 
uczęszczaną asfaltową szosę, którą 2,5 km dalej docieramy do centrum Chrząstowic. Stąd, ze skweru przy Restauracji 
i Barze u Dudy rozpoczynają się pozostałe trasy wokół gminy Chrząstowice. 

 
 

 

TRASA 2 – WOKÓŁ GMINY CHRZĄSTOWICE 
 

 

MAPA TRASY 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Blcu9nNTmYjS1GabA-EHciNUbKnsZKe_&usp=sharing  

 

CHARAKTERYSTYKA TRASY 
 

Rodzaj trasy:    łatwa, turystyczna 
Długość trasy:    37,9 km 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Blcu9nNTmYjS1GabA-EHciNUbKnsZKe_&usp=sharing


 
Czas przejazdu:    3,0 – 3,5 h 
Drogi asfalt/bruk:   20,5 km 
Drogi gruntowe:   17,4 km 
Suma podjazdów:  507 m 
Suma zjazdów:   507 m 
Najwyższy punkt:  218 m n.p.m. 
Najniższy punkt:   147 m n.p.m. 
 

 
 

Łatwa i niezbyt długa trasa doskonała na niedzielną wycieczkę rodzinną. Na trasie odwiedzimy wszystkie 

najważniejsze atrakcje Gminy Chrząstowice i każdą z należących do niej wiosek. Oprócz zwiedzania pięknych i 
zacisznych miejscowości, podczas wycieczki czeka nas także kilka przyjemnych odcinków leśnych. Przejedziemy przez 
Lasy Grudzickie, a potem przez Lasy Stobrawsko-Turawskie. Odwiedzimy także niezwykły rezerwat przyrody Srebrne 
Źródła. Jeśli na wycieczkę wybieracie się z dziećmi, koniecznie wybierzcie alternatywny wariant trasy przez lodziarnię 
„Gustoria” z położonym przy niej niezwykłym Parkiem Bajek. 
 

CIEKAWE MIEJSCA NA TRASIE 
 

CHRZĄSTOWICE 
Wieś położona w sąsiedztwie Opola, w której znajduje się siedziba gminy. Pierwsze wzmianki o Chrząstowicach 
pochodzą z aktu fundacyjnego księcia Bolesława I Opolskiego wydanego w 1295 roku. Jej pierwsza nazwa Chansto 
pochodzi prawdopodobnie od imienia jej ówczesnego właściciela. W XVI w. była to już prężna osada, w której istniała 
szkoła katolicka, karczma, dwie kuźnie i trzy gospody. W 1858 roku przez wieś poprowadzono linię kolejową z 
Tarnowskich Gór do Opola, co przyczyniło do jej dalszego rozwoju. W Chrząstowicach warto zobaczyć neogotycki 
kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z 1896 roku oraz plebanię z tego samego okresu, kilka domów z końca XIX w., 
a także kilka zabytkowych kapliczek. W centrum wioski znajduje się chętnie odwiedzana Restauracja i Bar u Dudy, 
gdzie oprócz obiadów i przekąsek możemy spróbować smacznych lodów. Na obrzeżach Chrząstowic warto też 
odwiedzić Hotel Tenis, z krytymi i otwartymi kortami tenisowymi, spa oraz niewielkim basenem. 
 

OBSZAR NATURA 2000, ŁĄKI WOKÓŁ CHRZĄSTOWIC 

Łąki wokół Chrząstowic ciągną się na rozległym terenie wzdłuż drogi krajowej 46. Łączna powierzchnia chronionego 
obszaru to 795 ha. Utworzono go dla ochrony siedlisk chronionych gatunków motyli: czerwończyka nieparka, 
modraszka nausitousa i modraszka telejusa. Przepływająca przez łąki rzeka Chrząstawa / Jemielnica wzbogaca 
miejscową faunę o zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym. Można tu często spotkać liczne owady, a także 
żaby trawne, jeziorowe oraz rzekotki drzewne. Występuje tu również wiele ciekawych gatunków flory. Krajobraz 
upiększają kwitnące kwiaty polne i zioła, a pomiędzy łąkami występują malownicze kępy olch i brzóz.   
 
SUCHY BÓR 
Wioska powstała jako kolonia fryderycjańska w 1773 r. na skutek dekretu króla Prus Fryderyka II o zasiedlaniu ziem 
śląskich ludnością pruską. Nadano jej nazwę Derschau od nazwiska ówczesnego ministra poczty pruskiej. Miejscowi 
nazywali ją Drze Heide, czyli Suchy Bór, ponieważ pod jej budowę wykarczowano spory fragment lasu. Mimo wycinki 
drzew wieś wciąż otoczona jest gęstym borem o bardzo korzystnym mikroklimacie. Dzięki niemu w latach 1906-1907 
na obrzeżach Suchego Boru powstał ośrodek wczasowy dla dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych. Ośrodek 
działał prężnie jeszcze w latach 60-tych XX w. Niestety później go zlikwidowano, a w 2020 roku zburzono pozostałości 
zdewastowanych zabudowań. W Suchym Borze warto odwiedzić popularną restaurację „Borowianka” ze smaczną 
kuchnią śląską. Na skraju wioski znajduje się punkt „park & ride”, gdzie można zaparkować samochód i wyruszyć na 
rowerową eksplorację okolic. W najbliższym sąsiedztwie wioski położone są chronione obszary Lasów Stobrawsko-
Turawskich oraz łąk wokół Chrząstowic. 
 
 
 
 



 
LĘDZINY 
(alternatywna trasa Opole – Chrząstowice wzdłuż drogi krajowej 46) 
Pierwsze wzmianki o Lędzinach pochodzą z 1295 roku. Wieś nazywała się wtedy Ledzynicze. W dokumentach z lat 
1566-1567 występuje pod nazwą Lendyn. Większa część miejscowości została zatopiona pod staw rybny – Wielki Staw 
Kalicha. Ostał się tylko niewielki folwark, należący do opolskiego dworu. W XIX w. Lędziny były ostatnią kolonią 
fryderycjańską pod Opolem. W centrum wioski stoi zabytkowy kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
zbudowany w 1854 roku, z którym związana jest ciekawa legenda. Podczas klęski suszy mieszkańcy pobliskich 
Gosławic przybyli do kościoła modlić się o poprawę pogody. Ich modły zostały błyskawicznie wysłuchane, bo deszcz 
lunął już podczas ich drogi powrotnej do domu. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku odbywa się pielgrzymka 
mieszkańców Gosławic i Kolonii Gosławickiej do lędzińskiego kościółka. 
W Lędzinach, naprzeciw kościoła znajduje się popularna restauracja z kuchnią włoską – „Casa Milano”. 
 
LĘDZINY-ZBICKO, ALEJA DĘBÓW 
Aleja pomnikowych dębów ciągnie się przy polnej drodze wzdłuż Chrząstawy / Jemielnicy pomiędzy Lędzinami a 
Zbickiem. Tworzy ją 28 dębów szypułkowych rosnących w otoczeniu lip drobnolistnych, olsz czarnych, krzewów śliwy, 
tarniny, leszczyny oraz głogu dwuszyjkowego. Wszystkie dęby mają ponad 200 lat i ponad 250 cm obwodu, a 
najstarszy z nich liczy sobie ok. 300 lat i ma aż 443 cm obwodu. 
 
DAWNY STAW KALICHA 
Na terenie łąk pomiędzy Opolem, Zawadą a Lędzinami znajdował się kiedyś staw wielkości połowy Jeziora 
Turawskiego. Powstał prawdopodobnie w XVI w. i istniał do ok. 1880 r. Był wtedy największym górnośląskim stawem. 
Pod koniec XIX w., gdy rolnictwo wypierało rybołówstwo, podzielono staw na trzy części. Dwa mniejsze nazwano 
Adam i Ewa. Niedługo później zasypano obydwa, przekształcając teren w pola uprawne.  
 
LASY STOBRAWSKO-TURAWSKIE 
Obszar chronionego krajobrazu znajdujący się w centralnej i zachodniej części województwa opolskiego, na terenie 
gmin Popielów, Murów, Łubniany, Turawa, Chrząstowice i Ozimek. Zróżnicowane lasy są pozostałością Puszczy 
Śląskiej. Znajdziemy w nich siedliska boru mieszanego, wilgotnego i świeżego. Pośród dominujących drzewostanów 
sosnowych znajdują się również fragmenty lasów liściastych porośnięte dębami, bukami, brzozami i olchami. Na całym 
obszarze występują liczne cieki wodne, podmokłe bagna, starorzecza, a także moreny polodowcowe i wydmy. 
 
NIWKI 
Malowniczo położona pośrodku Lasów Stobrawsko-Turawskich miejscowość, znana chyba każdemu rowerzyście z 
Opola ze względu na popularny szlak rowerowy nad Jezioro Turawskie. Niwki powstały w 1770 roku jako kolonia 
fryderycjańska. Nazwano je wówczas Tempelhof od nazwiska miejscowego leśniczego Templera. Miejscowość 
rozsławił urodzony tutaj Joachim Halupczok, mistrz świata w kolarstwie z 1989 r., wielokrotny uczestnik Wyścigu 
Pokoju, urodzony właśnie w Niwkach. Jego pomnik stoi nieopodal głównego skrzyżowania, przy ośrodku 
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Przy głównym skrzyżowaniu znajduje się też popularny wśród rowerzystów 
Bar u Marcina, a nieco dalej przy ul. Wiejskiej urocze gospodarstwo turystyczne Le Niwki, w którym można się 
zatrzymać na nocleg. 
 
DĘBSKA KUŹNIA 
Jedna z największych miejscowości gminy Chrząstowice położona przy drodze krajowej nr 46. Pierwsze wzmianki o 
Dębskiej Kuźni z 1531 r. wspominają o niewielkim osiedlu hutniczym niedaleko Dębia. W 1783 r. istniejący we wsi młyn 
wodny przebudowano na piec do fryzowania i w ten sposób powstała tu filia huty w Ozimku. W miejscowości istniały 
wtedy dwie cegielnie i odlewnia żeliwa. W Dębskiej Kuźni warto odwiedzić kameralny i pięknie ukwiecony Park Beiera 
obok kościoła oraz niezwykłą lodziarnię „Gustoria” z pysznymi lodami domowego wyrobu. Tuż obok znajduje się 
piękny Park Bajek – niezwykła atrakcja, w której przenieść się można w kolorowy świat fantazji. Nie brakuje tu również 
infrastruktury turystycznej, jak Agroturystyka „Nad Rzeką”, Gościniec Stara Kuźnia czy Zajazd Pod Niedźwiedziem. W 
tych dwóch ostatnich oprócz miejsc noclegowych znajdziemy również restauracje ze smaczną kuchnią.  
 
WZGÓRZE KAMIONKA 
(alternatywny wariant trasy) 
Niewielkie wzniesienie położone pomiędzy Chrząstowicami, Dębską Kuźnią i Dębiem. To teren dawnego wysypiska 
śmieci, który przekształcono w niewielki park obsadzony licznymi gatunkami krzewów. Wytyczono tu ścieżki 
przyrodniczo-dydaktyczne z tablicami opisującymi rosnącą tu roślinność. Wzgórze położone jest nieopodal trasy 
głównej wycieczki. Dojazd na wzgórze prowadzi polną drogą biegnącą w bok szosy Dębie – Dębska Kuźnia.  
 
REZERWAT „SREBRNE ŹRÓDŁA” 
Rezerwat znajduje się w Lasach Stobrawsko-Turawskich, przy żółtym szlaku rowerowym z Dębskiej Kuźni do Nowej 
Schodni. W środku lasu tryska tu źródło wody porośnięte wokół wieloma chronionymi gatunkami roślin. Można tu  



 
również spotkać rzadki w Polsce gatunek ważki – szklarnika leśnego. Według lokalnych legend Srebrne Źródła to 
miejsce magiczne, w którym zawsze w południe, nawet przy bezwietrznej pogodzie szumią głośno drzewa, a czasem 
nawet odłamują się konary. Podobno hałasują tak szukające się dusze kochanków, dla których było to miejsce 
potajemnych spotkań. Według innych legend to duchy kupców i podróżników napadanych i często zabijanych w 
okolicznych lasach.  
 
DANIEC 
Pierwsze wzmianki o Dańcu pochodzą z 1297 r. Nosił on wtedy nazwę Mokrodaniecz dla odróżnienia od Suchego 
Dańca znajdującego się w okręgu strzeleckim. We wsi przez całe stulecia działały dwa młyny, z których jeden zachował 
się do dziś. Jest widoczny z drogi wylotowej do Ozimka. W Dańcu warto odwiedzić Regionalną Izbę Śląską im. Konrada 
Mientusa z ciekawymi eksponatami z życia codziennego wsi (zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu – tel. 692 368 
769 lub 77 / 421 92 08) oraz zobaczyć kościół św. Józefa, kapliczkę-dzwonnicę oraz kapliczkę kozacką. 
 
DĘBIE 
Najstarsza wieś w gminie Chrząstowice. Na pieczęci kościelnej widnieje 1070 rok jako data powstania pierwszego 
kościoła we wsi. Wedle legendy w dawnych czasach, w okolicach Dębia Matka Boska uratowała chłopa, który ugrzązł 
w bagnie. Od tamtej pory, przez całe stulecia wioska była jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego na Śląsku 
Opolskim. Obecny kościół Narodzenia NMP jest najważniejszym zabytkiem miejscowości. Zbudowano go w stylu 
neobarokowym w latach 1909 – 1910, w miejscu poprzedniej, murowanej świątyni z 1618 roku, która spłonęła w 
pożarze. Otoczony jest on kamiennym murem ze stacjami drogi krzyżowej, w obrębie którego rośnie kilka starych 
drzew upiększających otoczenie świątyni. Przy kościele stoi zabytkowy budynek parafii. Nieopodal przy głównej ulicy 
biegnącej w kierunku Falmirowic stoi kilkukondygnacyjny budynek dawnego młyna, przy którym urządzono zielony 
skwer z ławeczkami. Widać z niego stary, ceglany tunel pod drogą, którym przepływa jedna z odnóg potoku 
napędzającego dawniej koło młyńskie. Na obrzeżach wioski, przy pomnikowej Alei Dębowej stoją dawne 
zabudowania nadleśnictwa, które po remoncie są obecnie prywatną rezydencją (alternatywny wariant trasy). 
 
FALMIROWICE, DAWNY KAMIENIOŁOM BAZALTU – FALMIROWICKIE KAMIONKI 
Dawniej w miejscu tym wydobywano tłuczeń bazaltowy do budowy dróg i domów. Do najazdu szwedzkiego obok 
kamieniołomu stał zamek, z którego nie zachowały się żadne pozostałości. Położony w lesie teren jest mocno 
pagórkowaty i doskonale nadaje się do treningu terenowej jazdy na rowerze. W środku znajduje się niewielki staw, a 
obok polana z leśniczówką. Wokół stawu rosną ciekawe gatunki roślin jak: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, 
konwalia majowa, przylaszczka pospolita i kruszyna pospolita. Kamieniołom jest miejscem rozrodu licznych gatunków 
płazów: traszki zwyczajnej, żaby trawnej, ropuchy szarej i ropuchy zielonej. Występuje tu również kilka gatunków 
ptaków lęgowych jak zimorodki, dzięcioły zielone i puszczyki. 

 
DĄBROWICE 
(alternatywny wariant trasy) 
Wieś położona na południowo-zachodnim krańcu gminy Chrząstowice, o której pierwsze wzmianki pojawiły się w 1297 
roku, w akcie założycielskim parafii w pobliskiej Raszowej. Dziś Dąbrowice to wieś rolnicza. W jej centrum warto 
zwrócić uwagę na zabytkową kapliczkę-dzwonnicę z połowy XVIII wieku oraz na kilka starych domów wiejskich z 
połowy XX wieku. Pomiędzy Dąbrowicami a Dębiem znajduje się piękna Aleja Dębowa pełna drzew – pomników 
przyrody. W wiosce warto również skorzystać z noclegów w kameralnej „Agroturystyce Skrzypczyk”.  
 
CHRZĄSTOWICE, KRZYŻ SZWEDZKI 
(alternatywny skrót Falmirowice – Chrząstowice) 
W połowie drogi łączącej Chrząstowice z Dębiem, przy mostku nad rzeką Sucha stoi krzyż zwany „szwedzkim”. 
Postawiono go w 1936 r. na pamiątkę żołnierzy szwedzkich przebywających oraz poległych na okolicznych ziemiach 
podczas wojny trzydziestoletniej. Prawdopodobnie zostali oni pochowani w pobliskim lasku. 
 

SKRÓCONY PRZEBIEG TRASY  
 

CHRZĄSTOWICE • SUCHY BÓR • LĘDZINY (ul. Dworcowa – ul. Szkolna – Aleja Dębów) • most na Chrząstawie / 
Jemielnicy • Lasy Stobrawsko-Turawskie • żółty szlak rowerowy • NIWKI • żółty szlak rowerowy • DĘBSKA KUŹNIA 
(ul. Niwecka – ul. Wiejska – ul. Kolonia – ul. Leśna) • czarny szlak rowerowy • Lasy Stobrawsko-Turawskie • rezerwat 
„Srebrne Źródła” • żółty szlak rowerowy • DANIEC • żółty szlak rowerowy • DĘBIE • FALMIROWICE-KAMIONKA • 
żółty szlak rowerowy • Lasy Grudzickie • SUCHY BÓR • CHRZĄSTOWICE  
 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TRASY  
 

0,0 km • Chrząstowice - Niwki 
Długość odcinka – 12,9 km. 
 



 
Wycieczkę rozpoczynamy w Chrząstowicach na skwerze nieopodal Restauracji i Baru u Dudy. Wyjeżdżamy z wioski 

w kierunku Suchego Boru. Przejeżdżamy most na Chrząstawie / Jemielnicy, a 500 m dalej most na Swornicy i 
skręcamy w lewo, przecinając przejazd kolejowy. Pustą zazwyczaj, asfaltową drogą jedziemy do Suchego Boru, gdzie 
za przedszkolem dojeżdżamy do głównej ulicy i skręcamy w prawo. Po chwili mijamy ośrodek szkoleniowo-
wypoczynkowy, a za nimi popularną restaurację „Borowianka” i kierujemy się do Lędzin. Tu dojeżdżamy do 
skrzyżowania z ruchliwą drogą krajową 46 przy restauracji „Casa Milano” i przecinamy je ostrożnie prosto. Za 
Lędzinami dojeżdżamy do mostku na Chrząstawie / Jemielnicy, skręcamy przed nim w lewo i jedziemy piękną, 
pomnikową Aleją Dębów. Na jej końcu skręcamy w prawo i dojeżdżamy do kolejnego, leśnego mostku na Chrząstawie 
/ Jemielnicy, gdzie skręcamy w prawo, wjeżdżając w głąb Lasów Stobrawsko-Turawskich i poruszając się dalej 
czerwonym szlakiem turystycznym prowadzącym nad Jeziora Turawskie. Półtora kilometra dalej z prawej strony 
dołącza do nas żółty szlak rowerowy. Jadąc dalej prosto, docieramy do Niwek. Jedziemy do głównego skrzyżowania, 
mijając po drodze gospodarstwo agroturystyczne „Le Niwki”. Zanim udamy się w dalszą drogę, warto odpocząć 
chwilę w popularnym wśród opolskich rowerzystów Barze u Marcina przy głównym skrzyżowaniu. 
 
12,9 km • Niwki - Daniec 
Długość odcinka – 13,0 km. 
 

W Niwkach na głównym skrzyżowaniu jedziemy prosto żółtym szlakiem rowerowym. Sto metrów dalej mijamy 

pomnik słynnego kolarza – Joachima Halupczoka. Za wioską wjeżdżamy do lasu i 500 m dalej skręcamy w prawo. Po 
kolejnym kilometrze skręcamy zgodnie z żółtym szlakiem łagodnie w prawo i docieramy do skrzyżowania z asfaltową 
szosą Niwki – Dębska Kuźnia, gdzie skręcamy w lewo. Półtora kilometra dalej wjeżdżamy do Dębskiej Kuźni i po chwili 
przecinamy ostrożnie prosto ruchliwą drogę krajową 46. Za przejazdem kolejowym dojeżdżamy do szkoły, za którą 
skręcamy ostro w lewo, a 300 m dalej w prawo, w ul. Kolonia. Od tej pory jedziemy czarnym szlakiem rowerowym aż 
do rezerwatu „Srebrne Źródła”, który znajduje się 1,5 km w głąb lasu za Dębską Kuźnią. Z rezerwatu wracamy 300 m 
tą samą drogą i na rozwidleniu szlaków jedziemy prosto żółtym szlakiem rowerowym, który towarzyszył nam będzie 
niemal do końca wycieczki. Dwieście metrów dalej skręcamy na rozwidleniu w lewo i po chwili wyjeżdżamy z lasu na 
malownicze łąki. Za dwoma zakrętami nasza droga przecina rzekę Chrząstawę / Jemielnicę i znów wpada do lasu. Po 
chwili dojeżdżamy do asfaltowej szosy, na której skręcamy w lewo i jedziemy niecałe 3 km do centrum Dańca. Tutaj 
warto zatrzymać się na chwilę, by odwiedzić lokalne muzeum – Izbę Śląską im. Konrada Mientusa (zwiedzanie po 
wcześniejszym umówieniu – tel. 692 368 769 lub 77 / 421 92 08). Odcinek Dębska Kuźnia – Daniec możemy też pokonać 
alternatywną trasą przez lodziarnię „Gustoria” i Park Bajek na obrzeżach Dębskiej Kuźni – opis poniżej. Z trasy tej 
możemy też dojechać na Wzgórze Kamionka ze ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi. 
 
25,9 km • Daniec - Chrząstowice 
Długość odcinka – 12,0 km. 
 

W Dańcu na skrzyżowaniu przy kościele skręcamy ostro w prawo, zgodnie z żółtym szlakiem rowerowym. Półtora 

kilometra za wioską docieramy do skrzyżowania z polną drogą przy charakterystycznym krzyżu i skręcamy w prawo. 
Szeroką i malowniczą drogą szutrową jedziemy pośród pól, łąk i pastwisk do Dębia. Po drodze możemy skorzystać z 
alternatywnych tras prowadzących przez Dąbrowice lub aleję dębową na obrzeżach Dębia. Jadąc trasą główną, gdy 
dotrzemy do Dębia, skręcamy w lewo i przejeżdżamy przez wioskę główną drogą. W centrum mijamy neobarokowy 
kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, a kawałek za nim budynek dawnego młyna z malowniczo 
zagospodarowanym skwerem obok. Gdy skończą się zabudowania, trzymamy się żółtego szlaku rowerowego i za 
mostem na Chrząstawie / Jemielnicy skręcamy łagodnie w prawo, w polną drogę. Dojeżdżamy do lasu, skręcamy w 
prawo i po chwili mijamy leśniczówkę oraz dawny kamieniołom bazaltu. Tu możemy skorzystać z alternatywnego 
skrótu do Chrząstowic (opis poniżej). Za polaną przy kamieniołomie nasza trasa główna zakręca w lewo. Po chwili 
mijamy wiatę turystyczną, za którą skręcamy w prawo i jedziemy przez Lasy Grudzickie w stronę Suchego Boru. Na 
początku wioski, skręcamy w prawo przy punkcie park&ride oraz siłowni plenerowej i wracamy do Chrząstowic tą 
samą drogą, którą jechaliśmy na początku wycieczki.  
 

ALTERNATYWNA TRASA DĘBSKA KUŹNIA – DANIEC 
przez lodziarnię „Gustoria” i Park Bajek 

Trasa krótsza o 2 km. 
 

W Dębskiej Kuźni, jadąc od drogi krajowej nr 46, skręcamy przy szkole w prawo. Po chwili mijamy kościół św. Anny 

i św. Jadwigi obok którego znajduje się uroczy, kameralny Park Beiera. Osiemset metrów dalej docieramy do 
skrzyżowania z zabytkową kapliczką św. Jana Nepomucena, gdzie skręcamy w lewo i 400 m dalej docieramy do 
lodziarni „Gustoria” i Parku Bajek, do których prowadzi krótka droga w prawo. Na skrzyżowaniu z kapliczką możemy 
też pojechać prosto, by tuż za ostatnimi zabudowaniami skręcić w prawo, w polną drogę prowadzącą na malowniczo 
porośnięte zielenią Wzgórze Kamionka. Powrót na trasę tą samą drogą – 2,5 km w obie strony. 

 



 
Za lodziarnią „Gustoria” trzymamy się asfaltowej drogi, która po chwili dociera do lasu i zakręca w prawo. Sześćset 

metrów dalej z lewej strony dociera do naszej drogi żółty szlak rowerowy, którym wiedzie trasa główna wycieczki. 
Jedziemy prosto i po chwili docieramy do pierwszych zabudowań Dańca. 
 

ALTERNATYWNE TRASY DANIEC - DĘBIE 
przez Dąbrowice i dworek w Dębiu 

 

Odcinek trasy z Dańca do Dębia możemy pokonać na dwa alternatywne sposoby. Pierwszy z nich to trasa przez 

dawny dworek w Dębiu. Gdy za Dańcem dojedziemy trasą główną do skrzyżowania przy krzyżu i skręcimy w prawo, 
jedziemy ok. 1,2 km polną drogą, pokonując najpierw szeroki zakręt w lewo, a potem w prawo. Za tym drugim 
skręcamy w lewo na piękną aleję dębową biegnącą obok budynków dawnego nadleśnictwa w Dębiu (obecnie 
prywatna rezydencja) i docierającą do asfaltowej drogi Dąbrowice – Dębie. Skręcamy w prawo i po chwili dojeżdżamy 
na skraj Dębia, przy moście na Chrząstawie / Jemielnicy, gdzie skręcamy w lewo, na polną drogę, którą biegnie żółty 
szlak rowerowy w kierunku Suchego Boru. W ten sposób wracamy na trasę główną wycieczki. 

Drugi wariant to trasa przez Dąbrowice. Jadąc z Dańca, trzymamy się cały czas głównej drogi asfaltowej. Za 

skrzyżowaniem przy krzyżu jedziemy dalej prosto i po 2 km docieramy do Dąbrowic, gdzie skręcamy w prawo. Po 
chwili mijamy zabytkową kapliczkę, na którą warto zwrócić uwagę. Półtora kilometra od centrum Dąbrowic 
dojeżdżamy na skraj Dębia, przy moście na Chrząstawie. Tu skręcamy w lewo na polną drogę, którą biegnie żółty szlak 
rowerowy w kierunku Suchego Boru. W ten sposób wracamy na trasę główną wycieczki. 
 

SKRÓT FALMIROWICE - CHRZĄSTOWICE 
Trasa krótsza o 1 km 

 

Gdy dojedziemy z Dębia do Lasów Grudzickich, na rozwidleniu tuż przed kamieniołomem w Falmirowicach jedziemy 

prosto ok. 1,5 km i docieramy do skrzyżowania z czerwonym szlakiem rowerowym, na którym skręcamy w prawo. Po 
chwili wyjeżdżamy z lasu i za mostkiem na Chrząstawie / Jemielnicy, przy którym stoi tzw. krzyż szwedzki skręcamy 
w lewo, na asfaltową drogę. Po chwili mijamy Urząd Gminy Chrząstowice, za nim przejazd kolejowy i docieramy do 
centrum Chrząstowic, gdzie kończymy wycieczkę. 

 
 

 

TRASA 3 – Z CHRZĄSTOWIC WOKÓŁ JEZIORA TURAWSKIEGO 
 

 

MAPA TRASY 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VvwC8yWcJmFQpdOL5W0DxkjzNJIlXwFx&usp=sharing  

 

CHARAKTERYSTYKA TRASY 
 

Rodzaj trasy:    łatwa, turystyczna 
Długość trasy:    34,5 km 
Czas przejazdu:    2,5 – 3,0 h 
Drogi asfalt/bruk:   13,2 km 
Drogi gruntowe:   21,3 km 
Suma podjazdów:  535 m 
Suma zjazdów:   535 m 
Najwyższy punkt:  222 m n.p.m. 
Najniższy punkt:   152 m n.p.m. 
 

 
 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VvwC8yWcJmFQpdOL5W0DxkjzNJIlXwFx&usp=sharing


 

Kolejna łatwa i niedługa trasa dla każdego, prowadząca nad jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych woj. 

opolskiego – Jezioro Turawskie. Trasa ta może być ciekawą alternatywą dla mieszkańców Opola, którzy zazwyczaj 
jadą nad jezioro przez Niwki lub Zawadę. Podczas wycieczki przejedziemy rzadko uczęszczanym szlakiem rowerowym 
z Dębskiej Kuźni do Szczedrzyka przez Lasy Stobrawsko-Turawskie. Nad Jezioro Turawskie dotrzemy od strony 
południowo-zachodniej, tuż przy porośniętych drzewami i wodną roślinnością rozlewisk, w których gniazdują liczne 
gatunki ptaków. Po zatoczeniu pętli wokół jeziora możemy wydłużyć naszą wycieczkę o dojazd do miejscowości 
Turawa, gdzie stoi barokowy pałac oraz o pętlę prowadzącą przez Jezioro Średnie i Jezioro Małe. 
 

CIEKAWE MIEJSCA NA TRASIE 
 

CHRZĄSTOWICE 
Wieś położona w sąsiedztwie Opola, w której znajduje się siedziba gminy. Pierwsze wzmianki o Chrząstowicach 
pochodzą z aktu fundacyjnego księcia Bolesława I Opolskiego wydanego w 1295 roku. Jej pierwsza nazwa Chansto 
pochodzi prawdopodobnie od imienia jej ówczesnego właściciela. W XVI w. była to już prężna osada, w której istniała 
szkoła katolicka, karczma, dwie kuźnie i trzy gospody. W 1858 roku przez wieś poprowadzono linię kolejową z 
Tarnowskich Gór do Opola, co przyczyniło do jej dalszego rozwoju. W Chrząstowicach warto zobaczyć neogotycki 
kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z 1896 roku oraz plebanię z tego samego okresu, kilka domów z końca XIX w., 
a także kilka zabytkowych kapliczek. W centrum wioski znajduje się chętnie odwiedzana Restauracja i Bar u Dudy, 
gdzie oprócz obiadów i przekąsek możemy spróbować smacznych lodów. Na obrzeżach Chrząstowic warto też 
odwiedzić Hotel Tenis, z krytymi i otwartymi kortami tenisowymi, spa oraz niewielkim basenem. 
 
DĘBSKA KUŹNIA 
Jedna z największych miejscowości gminy Chrząstowice położona przy drodze krajowej nr 46. Pierwsze wzmianki o 
Dębskiej Kuźni z 1531 r. wspominają o niewielkim osiedlu hutniczym niedaleko Dębia. W 1783 r. istniejący we wsi młyn 
wodny przebudowano na piec do fryzowania i w ten sposób powstała tu filia huty w Ozimku. W miejscowości istniały 
wtedy dwie cegielnie i odlewnia żeliwa. W Dębskiej Kuźni warto odwiedzić kameralny i pięknie ukwiecony Park Beiera 
obok kościoła oraz niezwykłą lodziarnię „Gustoria” z pysznymi lodami domowego wyrobu. Tuż obok znajduje się 
piękny Park Bajek – niezwykła atrakcja, w której przenieść się można w kolorowy świat fantazji. Nie brakuje tu również 
infrastruktury turystycznej, jak Agroturystyka „Nad Rzeką”, Gościniec Stara Kuźnia czy Zajazd Pod Niedźwiedziem. W 
tych dwóch ostatnich oprócz miejsc noclegowych znajdziemy również restauracje ze smaczną kuchnią.  
 
LASY STOBRAWSKO-TURAWSKIE 
Obszar chronionego krajobrazu znajdujący się w centralnej i zachodniej części województwa opolskiego, na terenie 
gmin Popielów, Murów, Łubniany, Turawa, Chrząstowice i Ozimek. Zróżnicowane lasy są pozostałością Puszczy 
Śląskiej. Znajdziemy w nich siedliska boru mieszanego, wilgotnego i świeżego. Pośród dominujących drzewostanów 
sosnowych znajdują się również fragmenty lasów liściastych porośnięte dębami, bukami, brzozami i olchami. Na całym 
obszarze występują liczne cieki wodne, podmokłe bagna, starorzecza, a także moreny polodowcowe i wydmy. 
 
SZCZEDRZYK 
Jedna z najpiękniejszych miejscowości gminy Ozimek, leżąca nad południowym brzegiem Jeziora Turawskiego. 
Tutejszy brzeg jeziora zasiedlają liczne ptaki wodne, które gniazdują na zalanych wodą drzewach i w otaczających je 
zaroślach. W Szczedrzyku warto zobaczyć: neogotycki kościół św. Mikołaja, stojący za nim pomnik ofiar I i II wojny 
światowej z piękną rzeźbą św. Jerzego pokonującego smoka oraz kilka zabytkowych kapliczek umiejscowionych w 
różnych punktach wioski. W Szczedrzyku możemy również zjeść w którejś z restauracji, albo uzupełnić napoje w 
którymś ze sklepów. 
 
JEZIORO TURAWSKIE DUŻE  
Jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych województwa opolskiego. Sztuczny zbiornik na Małej Panwi 
powstał w latach 30-tych XX w. na dobrach hrabiego Hubertusa. Miał chronić Opole przed powodzią, a także pełnić 
funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. Podobno hrabia Hubertus, aby uzyskać zgodę na jego budowę, musiał spotkać 
się z Adolfem Hitlerem. Jezioro Turawskie oddano do użytku w 1938 roku. Ma 24 km2 powierzchni i 13 m głębokości. 
Wokół niego znajdują liczne hotele, pensjonaty, campingi, restauracje, wypożyczalnie sprzętu sportowego oraz kilka 
przystani żeglarskich. Akwen jest popularnym łowiskiem wędkarskim. Chętnie korzystają z niego również 
kitesurferzy. U wylotu Małej Panwi stoi zapora o wysokości 13 m z niewielką elektrownią wodną. 
 
JEDLICE, HUTA SZKŁA 
Pierwotnie istniał tu zakład hutniczy, w którym produkowano drut i gwoździe. Powstał on w 1775 roku. Później 
uruchomiono tu produkcję młotków i innych narzędzi, a w 1800 roku otwarto walcownię blach. Huta szkła powstała 
tu dopiero w 1960 roku. Z dawnych zabudowań huty do dziś zachowały się: budynek z 1805 roku, dworek „Beatka” 
oraz zabytkowe domy robotnicze z przełomu XVIII i XIX wieku. 
 



 
PAŁAC W TURAWIE  
Budowla w stylu barokowym została wzniesiona w połowie XVIII w. dla pana dóbr turawskich, Martina Scholza von 
Loewenckrona. Oprócz pięknej bryły pałacu, do dziś dobrze zachowały się także dekorowane w stylu neorokokowym 
wnętrza z piękną salą balową. W 1937 roku ostatni właściciele zamku przekazali go na sierociniec. Do niedawna istniał 
tu dom dziecka. Obecnie (2022 r.) pałac stoi nieużywany i nie jest udostępniony do zwiedzania.  
 
JEZIORO TURAWSKIE ŚREDNIE  
Niewielki akwen położony po południowej stronie Jeziora Turawskiego Dużego, oddzielony od niego wąskim pasem 
ziemi. Jego brzegi pełne są infrastruktury turystycznej. Oprócz restauracji, kawiarni i domków letniskowych są tu dwie 
plaże, pole kempingowe, wypożyczalnie rowerów wodnych i kajaków, boisko, siłownia plenerowa, a nawet park 
linowy. Wokół jeziora biegnie przyjemna ścieżka spacerowa. 
 
JEZIORO TURAWSKIE MAŁE 
Najmniejsze z Jezior Turawskich położone kilkaset metrów na wschód od Jeziora Średniego. Otoczony lasem zbiornik 
kiedyś wykorzystywany był jako kąpielisko. Jego pozostałością jest pomost znajdujący się przy ośrodku 
wypoczynkowym na zachodnim brzegu jeziora. Obecnie akwen jest trochę zrośnięty i o wiele mniej uczęszczany od 
pozostałych jezior, ale jego czysta woda wciąż zachęca do kąpieli. 
 
NIWKI 
Malowniczo położona pośrodku Lasów Stobrawsko-Turawskich miejscowość, znana chyba każdemu rowerzyście z 
Opola ze względu na popularny szlak rowerowy nad Jezioro Turawskie. Niwki powstały w 1770 roku jako kolonia 
fryderycjańska. Nazwano je wówczas Tempelhof od nazwiska miejscowego leśniczego Templera. Miejscowość 
rozsławił urodzony tutaj Joachim Halupczok, mistrz świata w kolarstwie z 1989 r., wielokrotny uczestnik Wyścigu 
Pokoju, urodzony właśnie w Niwkach. Jego pomnik stoi nieopodal głównego skrzyżowania, przy ośrodku 
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Przy głównym skrzyżowaniu znajduje się też popularny wśród rowerzystów 
Bar u Marcina, a nieco dalej przy ul. Wiejskiej urocze gospodarstwo turystyczne Le Niwki, w którym można się 
zatrzymać na nocleg. 
 

SKRÓCONY PRZEBIEG TRASY  
 

CHRZĄSTOWICE (ul. Ozimska) • DĘBSKA KUŹNIA (Hotel Tenis) • żółty szlak rowerowy • niebieski szlak rowerowy • 
SZCZEDRZYK (ul. Cmentarna – ul. Opolska – ul. Rybacka) • południowy wał Jeziora Turawskiego • JEDLICE • 
czerwony szlak rowerowy • DYLAKI (ul. Szymona – ul. Szkolna – most na Libawie) • czerwony szlak rowerowy • 
promenada nad Jeziorem Turawskim • północny wał Jeziora Turawskiego • zapora na Małej Panwi • zachodni wał 
Jeziora Turawskiego • czerwony szlak rowerowy • NIWKI • czerwony szlak rowerowy • CHRZĄSTOWICE (ul. 
Olimpijczyków - ul. Ozimska) 
 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TRASY  
 

0,0 km • Chrząstowice – Szczedrzyk – Jezioro Turawskie 
Długość odcinka – 9,4 km. 
 

Wycieczkę rozpoczynamy w Chrząstowicach na skwerze nieopodal Restauracji i Baru u Dudy. Wyjeżdżamy z wioski 

na wschód, ul. Ozimską w kierunku Dębskiej Kuźni. Dojeżdżamy do drogi krajowej 46 i ostrożnie przecinamy ją prosto 
obok położonego nieopodal Hotelu Tenis. Wjeżdżamy w głąb Lasów Stobrawsko-Turawskich i od tej pory poruszamy 
się żółtym i niebieskim szlakiem rowerowym. Półtora kilometra dalej przecinamy prosto szosę Dębska Kuźnia – 
Niwki. Kilometr dalej, na skrzyżowaniu leśnych dróg żółty szlak skręca w lewo, a my jedziemy prosto niebieskim 
szlakiem rowerowym i po dwóch kilometrach docieramy do Szczedrzyka. Jedziemy ul. Cmentarną do centrum wioski 
i przy kościele św. Mikołaja skręcamy w lewo na główną ulicę. Na jej zakręcie odbijamy w prawo, w ul. Rybacką i 
dojeżdżamy do Jeziora Turawskiego. Wjeżdżamy na wał i skręcamy w prawo. Po chwili dojeżdżamy do kępy drzew, 
za którą rozciągają się rozlewiska gęsto porośnięte roślinnością, na których spotkać można liczne gatunki ptaków 
gniazdujące na tym terenie. To doskonałe miejsce na przerwę i odpoczynek przed dalszą trasą. 
 
9,4 km • Wokół Jeziora Turawskiego 
Długość odcinka – 17,8 km. 
 

W siedlisk ptaków nad Jeziorem Turawskim kierujemy się w stronę widocznego w oddali niewielkiego budynku przy 

wlocie Małej Panwi do jeziora, zjeżdżamy z wału i jedziemy polną drogą na południe, w kierunku Jedlic. Dojeżdżamy 
do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo i mijamy Hutę Szkła w Jedlicach, a za nią most na Małej Panwi, za którym 
skręcamy w lewo i od tej pory do końca wycieczki poruszamy się czerwonym szlakiem rowerowym. Osiemset metrów 
za wioską szlak wjeżdża do lasu i prowadzi do Dylak, mijając kilka leśnych polan. Gdy wjedziemy do Dylak, od razu  
 



 
skręcamy w lewo, w ul. Szymona. Na skraju lasu skręcamy w prawo i dojeżdżamy do poprzecznej ul. Szkolnej. Tu 
skręcamy w lewo i od razu w prawo. Jedziemy zadrzewionym duktem leśnym, który przebiega przez mostek na 
Libawie. Dwieście metrów za mostkiem możemy skręcić w lewo i kilometr dalej dojechać do zatoki przy ujściu Libawy 
do jeziora. To kolejne miejsce doskonałe do obserwacji ptactwa, nie tylko wodnego. Swoje gniazda w pobliskim lesie 
mają też różne ptaki drapieżne. Można tu nawet spotkać bieliki. Za mostkiem na Libawie czerwony szlak biegnie 
skrajem lasu. Gdy po prawej stronie skończą się łąki, a droga na skraju lasu zakręci w prawo, zaraz za zakrętem 
skręcamy ostro w lewo. Droga szerokim łukiem zbliża się do niewidocznego za drzewami brzegu jeziora. Kilometr 
dalej, gdy droga po raz drugi skręca w prawo, dojeżdżamy do ukrytych w lesie domków letniskowych i ok. 200 m dalej 
wjeżdżamy na asfaltową drogę biegnącą pomiędzy ośrodkami wypoczynkowymi i restauracyjkami. Trzymając się cały 
czas czerwonego szlaku, wjeżdżamy trochę głębiej w las i 1,5 km dalej docieramy do promenady spacerowej. W 
okolicy znajduje się największe zagęszczenie infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Turawskim. Promenada jest 
dość wąska i w weekendy bywa zatłoczona. Omijamy ją, skręcając na jej początku w prawo i od razu w lewo, w ul. 
Biwakową. Dojeżdżamy nią do końca i skręcamy w prawo, w ul. Harcerską. Pięćset metrów dalej, tuż przed ruchliwą 
szosą samochodową skręcamy w lewo, wjeżdżając na ścieżkę, która dalej prowadzi wałem jeziora. Gdy wyjedziemy z 
zagajnika i pojawi się widok na jezioro, po lewej stronie mijamy malowniczy półwysep z przystanią żeglarską. Za nią 
wał jeziora zakręca w lewo i dochodzi do zapory na Małej Panwi. Tu możemy zboczyć z trasy głównej, by polną drogą, 
którą biegną czerwony, niebieski i zielony szlak rowerowy dotrzeć do centrum Turawy, gdzie warto zobaczyć piękny, 
barokowy pałac (2,6 km w obie strony). Trzymając się trasy głównej, jedziemy dalej zachodnim wałem Jeziora 
Turawskiego, z którego roztacza się najpiękniejszy widok na jezioro. Na jego końcu docieramy na skraj lasu, gdzie 
skręcając w lewo, możemy wydłużyć naszą wycieczkę o pętlę wokół Jeziora Średniego i Małego.  
 
27,2 km • Jezioro Turawskie - Chrząstowice 
Długość odcinka – 7,3 km. 
 

Na południowo-zachodnim skraju Jeziora Turawskiego zjeżdżamy z wału do asfaltowej drogi, skręcamy w lewo i od 

razu w prawo, na drogę do Niwek. Po 2 km dojeżdżamy do centrum wioski, gdzie na głównym skrzyżowaniu, przy 
Barze u Marcina skręcamy w prawo. Sto metrów w prawo od skrzyżowania stoi pomnik Joachima Halupczoka – 
słynnego kolarza urodzonego w Niwkach. Od skrzyżowania jedziemy ul. Wiejską w kierunku zachodnim i na końcu 
zabudowań skręcamy w lewo, w polną drogę, którą biegnie czerwony szlak rowerowy. Na pierwszych dwóch 
rozwidleniach skręcamy w prawo i zaraz potem w lewo. Kilometr dalej skręcamy łagodnie w lewo i jedziemy prosto 
niecały kilometr, by skręcić potem ostro w prawo. Wyjeżdżamy z lasu i wjeżdżamy do Chrząstowic. Dojeżdżamy do 
asfaltowej ul. Olimpijczyków i skręcamy w lewo. Po chwili przecinamy ostrożnie prosto drogę krajową 46 i docieramy 
do centrum Chrząstowic, gdzie kończymy wycieczkę. 
 

PĘTLA WOKÓŁ JEZIORA ŚREDNIEGO I MAŁEGO 
(trasa dłuższa o 2,5 km) 

 

Kiedy za zaporą na Małej Panwi dojedziemy do końca zachodniego wału Jeziora Turawskiego, skręcamy w lewo i 

wjeżdżamy w głąb lasu. Jedziemy tuż nad południowym brzegiem jeziora i 500 m dalej mijamy Jezioro Średnie. Jadąc 
dalej prosto wzdłuż brzegu Jeziora Dużego, po chwili docieramy nad Jezioro Małe. Okrążamy je leśną ścieżką i 
przecinając prosto ul. Wędkarską, dojeżdżamy do wschodniego brzegu Jeziora Średniego. Skręcamy w lewo i 
wjeżdżamy na szosę Kotórz Wielki – Szczedrzyk, poruszając się w kierunku zachodnim. Na zakręcie zjeżdżamy prosto, 
na leśną drogę, którą 400 m dalej docieramy do asfaltowej szosy prowadzącej z Jeziora Turawskiego do Niwek. 
Skręcamy w lewo i w ten sposób wracamy na główną trasę wycieczki. 

 
 

 

TRASA 4 – Z CHRZĄSTOWIC WOKÓŁ KRAINY DINOZAURÓW 
 

 

MAPA TRASY 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13AJt9lJtihP6_f11om8kxWQhKnEeEfG_&usp=sharing 

 

CHARAKTERYSTYKA TRASY 
 

Rodzaj trasy:    łatwa, turystyczna  
Długość trasy:    37,0 km 
Czas przejazdu:    2,5 – 3,5 h  
Drogi asfalt/bruk:   24,8 km  
Drogi gruntowe:   12,2 km 
Suma podjazdów:  540 m  
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13AJt9lJtihP6_f11om8kxWQhKnEeEfG_&usp=sharing


 

Suma zjazdów:   540 m  
Najwyższy punkt:  221 m n.p.m. 
Najniższy punkt:   157 m n.p.m.  
 

 
 

Ta niezbyt trudna trasa szczególnie spodoba się miłośnikom lasów i natury, ale także rodzinom z dziećmi. Cel naszej 

wycieczki - Jura Park w Krasiejowie, to niezwykłe miejsce, które spodoba się nie tylko najmłodszym rowerzystom. 
Warto spędzić tu cały dzień, podziwiając naturalnych rozmiarów figury dinozaurów oraz odwiedzając liczne atrakcje 
parku. Na trasie przejedziemy przez spore połacie Lasów Stobrawsko-Turawskich, rezerwat „Srebrne Źródła” oraz 
fragment Doliny Małej Panwi. Po drodze odwiedzimy między innymi pokaźną wydmę w Pustkowie. Miłośnikom 
zabytków z pewnością przypadnie do gustu piękny kościół św. Małgorzaty Męczennicy w Krasiejowie, czy zabytkowy 
most żelazny w Ozimku. 
 

CIEKAWE MIEJSCA NA TRASIE 
 

CHRZĄSTOWICE 
Wieś położona w sąsiedztwie Opola, w której znajduje się siedziba gminy. Pierwsze wzmianki o Chrząstowicach 
pochodzą z aktu fundacyjnego księcia Bolesława I Opolskiego wydanego w 1295 roku. Jej pierwsza nazwa Chansto 
pochodzi prawdopodobnie od imienia jej ówczesnego właściciela. W XVI w. była to już prężna osada, w której istniała 
szkoła katolicka, karczma, dwie kuźnie i trzy gospody. W 1858 roku przez wieś poprowadzono linię kolejową z 
Tarnowskich Gór do Opola, co przyczyniło do jej dalszego rozwoju. W Chrząstowicach warto zobaczyć neogotycki 
kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z 1896 roku oraz plebanię z tego samego okresu, kilka domów z końca XIX w., 
a także kilka zabytkowych kapliczek. W centrum wioski znajduje się chętnie odwiedzana Restauracja i Bar u Dudy, 
gdzie oprócz obiadów i przekąsek możemy spróbować smacznych lodów. Na obrzeżach Chrząstowic warto też 
odwiedzić Hotel Tenis, z krytymi i otwartymi kortami tenisowymi, spa oraz niewielkim basenem. 
 

DĘBSKA KUŹNIA 
Jedna z największych miejscowości gminy Chrząstowice położona przy drodze krajowej nr 46. Pierwsze wzmianki o 
Dębskiej Kuźni z 1531 r. wspominają o niewielkim osiedlu hutniczym niedaleko Dębia. W 1783 r. istniejący we wsi młyn 
wodny przebudowano na piec do fryzowania i w ten sposób powstała tu filia huty w Ozimku. W miejscowości istniały 
wtedy dwie cegielnie i odlewnia żeliwa. W Dębskiej Kuźni warto odwiedzić kameralny i pięknie ukwiecony Park Beiera 
obok kościoła oraz niezwykłą lodziarnię „Gustoria” z pysznymi lodami domowego wyrobu. Tuż obok znajduje się 
piękny Park Bajek – niezwykła atrakcja, w której przenieść się można w kolorowy świat fantazji. Nie brakuje tu również 
infrastruktury turystycznej, jak Agroturystyka „Nad Rzeką”, Gościniec Stara Kuźnia czy Zajazd Pod Niedźwiedziem. W 
tych dwóch ostatnich oprócz miejsc noclegowych znajdziemy również restauracje ze smaczną kuchnią.  
 

WZGÓRZE KAMIONKA 
Niewielkie wzniesienie położone pomiędzy Chrząstowicami, Dębską Kuźnią i Dębiem. To teren dawnego wysypiska 
śmieci, który przekształcono w niewielki park obsadzony licznymi gatunkami krzewów. Wytyczono tu ścieżki 
przyrodniczo-dydaktyczne z tablicami opisującymi rosnącą tu roślinność. Wzgórze położone jest nieopodal trasy 
głównej wycieczki. Dojazd na wzgórze prowadzi polną drogą biegnącą w bok szosy Dębie – Dębska Kuźnia.  
 

LASY STOBRAWSKO-TURAWSKIE 
Obszar chronionego krajobrazu znajdujący się w centralnej i zachodniej części województwa opolskiego, na terenie 
gmin Popielów, Murów, Łubniany, Turawa, Chrząstowice i Ozimek. Zróżnicowane lasy są pozostałością Puszczy 
Śląskiej. Znajdziemy w nich siedliska boru mieszanego, wilgotnego i świeżego. Pośród dominujących drzewostanów 
sosnowych znajdują się również fragmenty lasów liściastych porośnięte dębami, bukami, brzozami i olchami. Na całym 
obszarze występują liczne cieki wodne, podmokłe bagna, starorzecza, a także moreny polodowcowe i wydmy. 
 
REZERWAT „SREBRNE ŹRÓDŁA” 
Rezerwat znajduje się w Lasach Stobrawsko-Turawskich, przy żółtym szlaku rowerowym z Nowej Schodni do Dębskiej 
Kuźni. W środku lasu tryska tu źródło wody porośnięte wokół wieloma chronionymi gatunkami roślin. Można tu  
 



 
również spotkać rzadki w Polsce gatunek ważki – szklarnika leśnego. Według lokalnych legend Srebrne Źródła to 
miejsce magiczne, w którym zawsze w południe, nawet przy bezwietrznej pogodzie szumią głośno drzewa, a czasem 
nawet odłamują się konary. Podobno hałasują tak szukające się dusze kochanków, dla których było to miejsce 
potajemnych spotkań. Według innych legend to duchy kupców i podróżników napadanych i często zabijanych w 
okolicznych lasach.  
 
KRASIEJÓW, JURA PARK  
To największy w Europie park tematyczny tego typu połączony z muzeum paleontologicznym. Na jego obszarze do 
dziś prowadzone są wykopaliska, w wyniku których odkryto liczne szczątki prehistorycznych dinozaurów. 
Najsłynniejszym z nich jest jeden z najstarszych prajaszczurów na świecie – Silesaurus Opolensis. Żył około 225 
milionów lat temu, miał 1,5 metra długości i nigdzie poza Polską nie znaleziono jego śladów. Jura Park przyciąga 
wieloma atrakcjami i wart jest osobnej, całodniowej wycieczki. Są tu liczne figury dinozaurów naturalnej wielkości, 
ścieżka edukacyjna, prehistoryczne oceanarium, kino 5D, tunel czasu, park rozrywki ze stawkiem i plażą, place zabaw 
i punkty gastronomiczne. Więcej informacji na stronie parku: https://juraparkkrasiejow.pl  
 
KRASIEJÓW, MUZEUM PALEONTOLOGICZNE 
Okolice Krasiejowa to tereny ważnych wykopalisk paleontologicznych, dzięki którym w wiosce powstał Jura Park oraz 
Muzeum Paleontologiczne. Muzeum ulokowano w centrum Krasiejowa, w zabytkowym budynku dawnej szkoły przy 
ul. Spórackiej. Zwiedzających witają przed wejściem sporych rozmiarów figury dinozaurów. Pośród wystawionych 
eksponatów znajdziemy skamieniałości prehistorycznych zwierząt oraz tablice edukacyjne przedstawiające historię 
odkryć paleontologicznych i wygląd zwierząt. Więcej informacji o muzeum: https://www.krasiejow.pl/16-muzeum-
paleontologiczne.html  
 
KRASIEJÓW, KOŚCIÓŁ ŚW. MAŁGORZATY MĘCZENNICY 
Neobarokowy kościół zbudowany w latach 1911 – 1913. Wnętrze świątyni zdobione jest licznymi złoceniami i bogatą 
ornamentyką oraz malowidłami przedstawiającymi sceny biblijne. Organy, ołtarz i ambona wykonane zostały w 
Ratyzbonie. W bocznym ołtarzu podziwiać możemy kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII wieku.  
 
OZIMEK, WYSPA REHDANZA  
Park miejski na południowym brzegu Małej Panwi powstał w 1803 r. i został w całości sfinansowany z dobrowolnych 
składek pracowników huty. Nadano mu imię założyciela królewskiej huty w Ozimku – Johanna Georga Rehdanza. Po 
tym jak utworzono alejki spacerowe z ławkami, postawiono w parku kręgielnię, strzelnicę, ptaszarnię oraz kilkanaście 
pomników postaci ważnych dla przemysłu hutniczego. Niestety podczas II wojny światowej park został doszczętnie 
zniszczony. Dziś, po gruntownej rewitalizacji to ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców miasta. Często odbywają 
się tu różne imprezy plenerowe. W centrum parku stoi muszla koncertowa, wiata piknikowa, plac zabaw oraz przystań 
kajakowa, na której kończą się spływy Małą Panwią z Kolonowskiego. 
 
OZIMEK, ZABYTKOWY MOST ŻELAZNY  
Najstarszy żelazny most wiszący w Europie kontynentalnej to symbol miasta i jeden z najcenniejszych zabytków 
budownictwa przemysłowego w woj. opolskim. Przeprawę nad Małą Panwią oddano do użytku w 1827 roku. Została 
w całości wykonana w ozimskiej Hucie Małapanew, a każdą z jego 1600 części wykuto ręcznie. Most stoi w centrum 
miasta, tuż za Parkiem Hutnika. Obok niego przy śluzie znajduje się Muzeum Hutnictwa. 
 
OZIMEK, HUTA MAŁAPANEW I MUZEUM HUTNICTWA  
Huta Małapanew jest najstarszą działającą hutą w Polsce. Uruchomiono ją w 1789 roku za czasów panowania króla 
pruskiego Fryderyka II. Początkowo produkowano tu niezwykle nowatorskie konstrukcje mostów. Jednym z nich jest 
most w Ozimku łączący brzegi Małej Panwi. Największy rozwój huty nastąpił po II wojnie światowej. Wraz z nią 
rozrastał się również Ozimek. Nieopodal zabytkowego mostu stoi budynek Muzeum Hutnictwa. Oprócz archiwaliów 
huty można tu obejrzeć wyprodukowane w niej piece, wyroby użytkowe, garnki, naczynia, wyroby artystyczne i 
sakralne, płaskorzeźby, plakiety, a także monety i numizmaty.  
 
OZIMEK, KOŚCIÓŁ I DAWNY CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI  
Istniejąca w Ozimku od 1768 r. parafia ewangelicka przez pierwsze 50 lat funkcjonowała bez swojego kościoła. Jego 
budowę sfinalizowano dopiero w 1821 roku. Nie posiadał on jeszcze wtedy wieży, którą dobudowano w 1860 roku. 
Przeniesiono wówczas do niej dzwony z drewnianej dzwonnicy stojącej obok świątyni. Przy kościele znajdował się 
nieistniejący już cmentarz, na miejscu którego powstał park. Na jego centralnym skwerze stoi metalowa makieta 
zabytkowego mostu żelaznego. Tuż obok parku znajduje się nowy cmentarz, na którym pochowany jest założyciel 
huty w Ozimku, Johann Georg Rehdanz. 
 

SKRÓCONY PRZEBIEG TRASY  
 

 

https://juraparkkrasiejow.pl/
https://www.krasiejow.pl/16-muzeum-paleontologiczne.html
https://www.krasiejow.pl/16-muzeum-paleontologiczne.html


 
CHRZĄSTOWICE (ul. Ozimska – ul. Dworcowa – ul. Krasickiego) • DĘBSKA KUŹNIA (ul. Młyńska – ul. Wiejska – ul. 
Daniecka) • żółty szlak rowerowy • rezerwat „Srebrne Źródła” • KRZYŻOWA DOLINA • żółty szlak rowerowy • 
droga Kadłub-Krasiejów • KRASIEJÓW (ul. 1 Maja - Jura Park – ul. Słoneczna – ul. Cegielniana – ul. Spóracka – kościół 
św. Małgorzaty Męczennicy – ul. Św. Floriana) • czerwony szlak rowerowy • OZIMEK (ul. Brzeziny – ul. Kolejowa – 
ul. Wyzwolenia – ul. Opolska – ul. Warszawska) • SCHODNIA • PUSTKÓW (ul. Ozimska – ul. Słoneczna) • Lasy 
Stobrawsko-Turawskie • DĘBSKA KUŹNIA (ul. Ozimska) • CHRZĄSTOWICE (ul. Ozimska) 
 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TRASY  
 

0,0 km • Chrząstowice – Jura Park Krasiejów 
Długość odcinka – 18,7 km. 
 

Wycieczkę rozpoczynamy w Chrząstowicach na skwerze nieopodal Restauracji i Baru u Dudy. Jedziemy ul. Ozimską 

w kierunku wschodnim i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Po chwili przejeżdżamy przez przejazd 
kolejowy obok stacji i za drugim mostkiem, przy Urzędzie Gminy skręcamy w lewo, na rzadko uczęszczaną, asfaltową 
drogę. Po chwili mijamy sielską Agroturystykę „Nad Rzeką”, za którą docieramy do Dębskiej Kuźni. Tu skręcamy 
łagodnie w pierwszą w prawo ul. Młyńską i dojeżdżamy nią do ul. Wiejskiej, gdzie znów skręcamy w prawo. Na 
następnym skrzyżowaniu przy kapliczce św. Jana Nepomucena skręcamy w lewo. Możemy też pojechać prosto, by 
tuż za ostatnimi zabudowaniami skręcić w prawo, w polną drogę prowadzącą na malowniczo obsadzone drzewami i 
krzewami Wzgórze Kamionka. Powrót na trasę tą samą drogą – 2,5 km w obie strony.  

Jadąc trasą główną, 400 m od skrzyżowania z kapliczką mijamy Lodziarnię „Gustoria” i Park Bajek. Trzymając się 

asfaltowej drogi, docieramy do lasu i 500 m za zakrętem skręcamy ostro w lewo, na żółty szlak rowerowy. Mijamy 
zagajnik i po chwili czeka nas krótki odcinek biegnący pomiędzy malowniczymi łąkami i polami. Dalej znów wjeżdżamy 
do lasu, skręcamy w prawo i jedziemy długą, prostą, leśną drogą mijającą rezerwat „Srebrne Źródła”. Trzy kilometry 
dalej docieramy do asfaltowej szosy Daniec – Ozimek i skręcamy w lewo. Na następnym skrzyżowaniu skręcamy w 
prawo i jedziemy do Krzyżowej Doliny. Trzymając się żółtego szlaku, przejeżdżamy prosto przez wioskę, wjeżdżamy 
do lasu i kilometr dalej na rozwidleniu leśnych dróg opuszczamy żółty szlak, skręcając łagodnie w lewo. Po chwili 
docieramy do asfaltowej szosy, skręcamy w lewo i wyjeżdżamy z lasu do Krasiejowa. Tu skręcamy w pierwszą w prawo 
ul. 1 Maja, którą docieramy do Jura Parku. 
 
18,7 km • Jura Park Krasiejów - Chrząstowice 
Długość odcinka – 18,3 km. 
 

Z Jura Parku w Krasiejowie jedziemy ul. Słoneczną w kierunku centrum miejscowości. Dojeżdżamy do ul. Spórackiej, 

skręcamy w prawo i przejeżdżamy przez tory kolejowe. W centrum Krasiejowa dojeżdżamy do kościoła św. 
Małgorzaty Męczennicy, skręcamy w lewo i jedziemy dalej czerwonym szlakiem rowerowym. Po chwili opuszczamy 
wioskę i czeka nas teraz krótki odcinek wąską ścieżką nad brzegiem Małej Panwi. Gdy dojedziemy do asfaltowej drogi, 
skręcamy w lewo i na kolejnym skrzyżowaniu w prawo. Po chwili wjeżdżamy do Ozimka tuż obok Huty Małapanew i 
parku na Wyspie Rehdanza. Przed hutą skręcamy w prawo, mijamy most na Małej Panwi i na następnym 
skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w ul. Wyzwolenia, którą dojeżdżamy do ronda. Po jego lewej stronie widać w oddali 
zabytkowy, żelazny most wiszący, a po prawej z kolei zabytkowy kościół ewangelicko-augsburski z niewielkim 
parkiem obok. Z ronda zjeżdżamy drugim zjazdem w ul. Opolską. Dojeżdżamy do ruchliwej drogi krajowej 46, 
skręcamy w lewo i ciągiem pieszo-rowerowym jedziemy do następnego ronda za kolejnym mostem na Małej Panwi.  
Tu skręcamy w prawo, wjeżdżając do Schodni. Asfaltową i czasem ruchliwą drogą jedziemy do Pustkowa. Tu, przy 
Zajeździe „Hema” skręcamy łagodnie w lewo, w ul. Słoneczną. Jedziemy nią do końca wioski, wjeżdżając dalej prosto 
do Lasów Stobrawsko-Turawskich. Kilometr dalej, gdy droga zakręci szerokim łukiem w lewo, docieramy do leśnego 
skrzyżowania przy wydmie Pustków. Skręcamy w prawo, jedziemy 2 km prosto i gdy dotrzemy do poprzecznej drogi 
przecinającej nasz szlak pod skosem, skręcamy na nią łagodnie w lewo. Półtora kilometra dalej opuszczamy las i 
docieramy do Dębskiej Kuźni. Wjeżdżamy na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż DK46 i jedziemy przez całą miejscowość. 
Gdy zobaczymy Hotel Tenis, skręcamy łagodnie w lewo na drogę prowadzącą do centrum Chrząstowic, gdzie 
kończymy wycieczkę. 

 
 
 

TRASA 5 – Z CHRZĄSTOWIC DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO 
I NA GÓRĘ ŚWIĘTEJ ANNY 

 

 

MAPA TRASY 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1FgDr8-2Y39oDuK58HLKBNEnTZldNIpju&usp=sharing 

 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1FgDr8-2Y39oDuK58HLKBNEnTZldNIpju&usp=sharing


 

CHARAKTERYSTYKA TRASY 
 

Rodzaj trasy:    łatwa, turystyczna / średnio trudna, turystyczno-terenowa 
Długość trasy:    36,9 km / 65,0 km 
Czas przejazdu:    2,5 – 3,0 h / 5,0 – 6,0 h 
Drogi asfalt/bruk:   32,5 km / 49,5 km 
Drogi gruntowe:   4,4 km / 15,5 km 
Suma podjazdów:  513 m / 635 m 
Suma zjazdów:   513 m / 635 m 
Najwyższy punkt:  212 m n.p.m. / 396 m n.p.m. 
Najniższy punkt:   152 m n.p.m. / 189 m n.p.m. 
 

 
Z Chrząstowic do Kamienia Śląskiego 

 

 
Z Kamienia Śląskiego na Górę Świętej Anny 

 

Podczas tej wycieczki zobaczymy jedne z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych woj. opolskiego – Kamień 

Śląski i Górę Świętej Anny. Krótsza wersja trasy do Kamienia Śląskiego to bardzo łatwa wycieczka, która świetnie 
sprawdzi się podczas rodzinnego wypadu za miasto. Wersja dłuższa to propozycja dla wszystkich lubiących dłuższe 
trasy i nie stroniących od jazdy terenowej. Na trasach czeka nas sporo ciekawych miejsc dla miłośników zabytków i 
architektury, by wymienić choćby Pałac Odrowążów czy Bazylikę św. Anny. Nie zabraknie też atrakcji przyrodniczych, 
jak rezerwat „Biesiec” czy Lasy Grudzickie. 
 

CIEKAWE MIEJSCA NA TRASIE 
 
CHRZĄSTOWICE 
Wieś położona w sąsiedztwie Opola, w której znajduje się siedziba gminy. Pierwsze wzmianki o Chrząstowicach 
pochodzą z aktu fundacyjnego księcia Bolesława I Opolskiego wydanego w 1295 roku. Jej pierwsza nazwa Chansto 
pochodzi prawdopodobnie od imienia jej ówczesnego właściciela. W XVI w. była to już prężna osada, w której istniała 
szkoła katolicka, karczma, dwie kuźnie i trzy gospody. W 1858 roku przez wieś poprowadzono linię kolejową z 
Tarnowskich Gór do Opola, co przyczyniło do jej dalszego rozwoju. W Chrząstowicach warto zobaczyć neogotycki 
kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z 1896 roku oraz plebanię z tego samego okresu, kilka domów z końca XIX w., 
a także kilka zabytkowych kapliczek. W centrum wioski znajduje się chętnie odwiedzana Restauracja i Bar u Dudy, 
gdzie oprócz obiadów i przekąsek możemy spróbować smacznych lodów. Na obrzeżach Chrząstowic warto też 
odwiedzić Hotel Tenis, z krytymi i otwartymi kortami tenisowymi, spa oraz niewielkim basenem. 
 
SUCHY BÓR 
Wioska powstała jako kolonia fryderycjańska w 1773 r. na skutek dekretu króla Prus Fryderyka II o zasiedlaniu ziem 
śląskich ludnością pruską. Nadano jej nazwę Derschau od nazwiska ówczesnego ministra poczty pruskiej. Miejscowi 
nazywali ją Drze Heide, czyli Suchy Bór, ponieważ pod jej budowę wykarczowano spory fragment lasu. Mimo wycinki 
drzew wieś wciąż otoczona jest gęstym borem o bardzo korzystnym mikroklimacie. Dzięki niemu w latach 1906-1907 
na obrzeżach Suchego Boru powstał ośrodek wczasowy dla dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych. Ośrodek  
 



 
działał prężnie jeszcze w latach 60-tych XX w. Niestety później go zlikwidowano, a w 2020 roku zburzono pozostałości 
zdewastowanych zabudowań. W Suchym Borze warto odwiedzić popularną restaurację „Borowianka” ze smaczną 
kuchnią śląską. Na skraju wioski znajduje się punkt „park & ride”, gdzie można zaparkować samochód i wyruszyć na 
rowerową eksplorację okolic. W najbliższym sąsiedztwie wioski położone są chronione obszary Lasów Stobrawsko-
Turawskich oraz łąk wokół Chrząstowic. 
 
FALMIROWICE, DAWNY KAMIENIOŁOM BAZALTU – FALMIROWICKIE KAMIONKI 
Dawniej w miejscu tym wydobywano tłuczeń bazaltowy do budowy dróg i domów. Do najazdu szwedzkiego obok 
kamieniołomu stał zamek, z którego nie zachowały się żadne pozostałości. Położony w lesie teren jest mocno 
pagórkowaty i doskonale nadaje się do treningu terenowej jazdy na rowerze. W środku znajduje się niewielki staw, a 
obok polana z leśniczówką. Wokół stawu rosną ciekawe gatunki roślin jak: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, 
konwalia majowa, przylaszczka pospolita i kruszyna pospolita. Kamieniołom jest miejscem rozrodu licznych gatunków 
płazów: traszki zwyczajnej, żaby trawnej, ropuchy szarej i ropuchy zielonej. Występuje tu również kilka gatunków 
ptaków lęgowych jak zimorodki, dzięcioły zielone i puszczyki. 

 
FALMIROWICE 
Pierwsze wzmianki o Falmirowicach pochodzą z 1297 roku, kiedy to książę Bolesław I Opolski nadał wiosce status 
niemiecki. Dawniej w okolicach wioski wydobywano rudy darniowe, które przetapiano w miejscowych prymitywnych 
dymarkach. W wiosce warto zobaczyć kilka domów wiejskich z połowy XIX wieku oraz zabytkowe kapliczki św. Jana 
Nepomucena i św. Barbary. W lesie na północ od wioski znajduje się dawny kamieniołom bazaltu.  
 
KSIĘŻY DÓŁ  
W głębi Lasu Tarnowskiego znajduje się ukryte między drzewami zagłębienie w ziemi. W miejscu tym podczas wojny 
trzydziestoletniej ukrywała się ludność Tarnowa Opolskiego pod wodzą miejscowego proboszcza Maximiliana 
Schaffa. Mieszkańcy wioski wybudowali tu lepianki i wykopali studnię. Żywili się zabranymi ze sobą zapasami jedzenia, 
które szybko się skończyły, a ludzie zaczęli umierać z głodu. Ocalała garstka wraz z księdzem w desperacji postanowiła 
wrócić do swoich domów, narażając się na mordy i terror wojsk szwedzkich, które plądrowały i paliły okoliczne wsie. 
Okazało się, że w dniu powrotu mieszkańców do wioski wojska ją opuściły. 
 
KAMIEŃ ŚLĄSKI  
Jedna z najpiękniejszych miejscowości woj. opolskiego. Pierwsze wzmianki o Kamieniu Śląskim pojawiają się już na 
początku XII wieku w Kronice Polskiej, która wspomina miejscowość jako siedzibę Bolesława Krzywoustego. Kolejne 
zapisy z XII w. mówią o grodzie warownym należącym do rodu Odrowążów. Pamiątką tego jest najważniejszy zabytek 
Kamienia Śląskiego- Pałac Odrowążów. Nie jest on jedyną tutejszą atrakcją. Warto również zobaczyć: kościół św. 
Jacka, pole golfowe Karolinka Golf Park, ulokowany przy lotnisku tor wyścigowy Silesia Ring, okoliczne kopalnie 
odkrywkowe czy łąkę położoną tuż za murami pałacowego parku, na której obserwować można susły. W centrum 
wioski znajduje się malowniczo ukwiecony i otoczony zielenią staw z fontanną i licznymi ławkami wokół. 
 
KAMIEŃ ŚLĄSKI, PAŁAC ODROWĄŻÓW  
Stojący na południowym krańcu głównego Placu Myśliwca pałac zwany jest również Sanktuarium Św. Jacka. Wedle 
udokumentowanej historii miejsce to liczy sobie ok. 900 lat. Pierwotnie był tu zamek obronny należący do rodu 
Odrowążów, w którym gościł m.in. Bolesław Krzywousty. Później stał się on siedzibą rodową magnatów śląskich 
władających okolicznymi ziemiami. Pałac zniszczony podczas II wojny światowej został odbudowany na początku lat 
90-tych XX w. Obecnie należy do Diecezji Opolskiej i jest znaczącym ośrodkiem pielgrzymkowym. Pałac otoczony jest 
parkiem, w którym można spotkać pasące się owce. Stoi w nim ciekawa dzwonnica z ośmioma dzwonami. Tuż obok 
Sanktuarium znajduje się sanatorium Sebastianeum.  
 
KAMIEŃ ŚLĄSKI, KOŚCIÓŁ ŚW. JACKA  
Barokowa świątynia stoi przy głównym Placu Myśliwca. Kościół zaliczany jest do 50 najstarszych na Śląsku. Pierwsze 
wzmianki o nim pochodzą z 1271 r. Wtedy był jeszcze drewniany. Po pożarze, który całkowicie go zniszczył, na jego 
miejscu powstała w latach 1605-1632 barokowa świątynia parafialna, która stoi do dziś. Wewnątrz znajdują się 
zabytkowe marmurowe epitafia rodzin von Larisch oraz von Strachwitz.  
 
LIGOTA DOLNA 
Niewielka miejscowość leżąca u podnóża północnych stoków masywu Chełma, na terenie gminy Strzelce Opolskie. 
Tuż za wioską znajduje się dawny kamieniołom wapienia triasowego z charakterystycznym piecem wapienniczym 
zwanym Ikarem z Ligoty. Nazwa ta pochodzi od znajdującej się na nim płaskorzeźby Ikara z 1939 roku, która 
symbolizowała niemiecką organizację paramilitarną NSFKK. Działała ona przy lotnisku szybowcowym powstałym w 
Ligocie w 1937 roku, w czasie II wojny światowej, należącym do Luftwaffe. O historii lotnictwa w Ligocie Dolnej 
przypomina niewielka Izba Tradycji Lotniczych zlokalizowana na centralnym placu wioski, w kamiennym budynku  
 



 
przypominającym ziemiankę. Znajdziemy w niej stare zdjęcia, dokumenty oraz drobne przedmioty związane z 
lotnictwem, jak choćby stare śmigło samolotowe. Co ciekawe, to nie jedyne muzeum w Ligocie Dolnej. Na jej skraju, 
przy drodze wojewódzkiej nr 409 ulokowało się jeszcze Muzeum Sztuki Sakralnej z największą w Polsce kolekcją 
obrazów świętych. 
 
REZERWAT PRZYRODY „BIESIEC” 
Rezerwat ten znajduje się w północnej części masywu Chełma, pomiędzy Wysoką, a Ligotą Dolną. Obejmuje on dwa 
wzniesienia – Biesiec i Wysoką Górę z ciekawymi skałami wapiennymi. Głównym atutem przyrodniczym rezerwatu 
jest stary las bukowy. Występuje tu aż 35 gatunków roślin chronionych i 26 gatunków roślin górskich. Również fauna 
rezerwatu jest bogata. Można tu spotkać wiele gatunków ptaków oraz kilka gatunków jaszczurek i węży – m.in. żmiję 
zygzakowatą i gniewosza plamistego. 
 
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY  
Pięknie położona na szczycie masywu Chełma miejscowość od dawna przyciągająca licznych turystów i pielgrzymów. 
Główną i najczęściej odwiedzaną atrakcją miejscowości jest zabytkowe Sanktuarium św. Anny z klasztorem 
franciszkanów oraz Kalwarią, na którą składa się ponad trzydzieści większych i mniejszych kaplic rozrzuconych po 
okolicznych wzgórzach. Warto również odwiedzić zbudowany przez Niemców duży, plenerowy amfiteatr sprzed II 
wojny światowej. Położony jest on w wąwozie u podnóża stromej skały wapiennej, na której stoi Pomnik Czynu 
Powstańczego dłuta Xawerego Dunikowskiego. Inne atrakcje Góry Św. Anny, które warto odwiedzić, to m.in. 
Rezerwat Geologiczny czy pobliska zjeżdżalnia grawitacyjna (letni tor saneczkowy) szczególnie popularna wśród 
dzieci. W miejscowości tak często odwiedzanej przez turystów nie brakuje punktów gastronomicznych, miejsc 
noclegowych i sklepów z pamiątkami.  
 
DĄBROWICE 
Wieś położona na południowo-zachodnim krańcu gminy Chrząstowice, o której pierwsze wzmianki pojawiły się w 1297 
roku, w akcie założycielskim parafii w pobliskiej Raszowej. Dziś Dąbrowice to wieś rolnicza. W jej centrum warto 
zwrócić uwagę na zabytkową kapliczkę-dzwonnicę z połowy XVIII wieku oraz na kilka starych domów wiejskich z 
połowy XX wieku. Pomiędzy Dąbrowicami a Dębiem znajduje się piękna Aleja Dębowa pełna drzew – pomników 
przyrody. W wiosce warto również skorzystać z noclegów w kameralnej „Agroturystyce Skrzypczyk”.  
 
DĘBIE 
Najstarsza wieś w gminie Chrząstowice. Na pieczęci kościelnej widnieje 1070 rok jako data powstania pierwszego 
kościoła we wsi. Wedle legendy w dawnych czasach, w okolicach Dębia Matka Boska uratowała chłopa, który ugrzązł 
w bagnie. Od tamtej pory, przez całe stulecia wioska była jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego na Śląsku 
Opolskim. Obecny kościół Narodzenia NMP jest najważniejszym zabytkiem miejscowości. Zbudowano go w stylu 
neobarokowym w latach 1909 – 1910, w miejscu poprzedniej, murowanej świątyni z 1618 roku, która spłonęła w 
pożarze. Otoczony jest on kamiennym murem ze stacjami drogi krzyżowej, w obrębie którego rośnie kilka starych 
drzew upiększających otoczenie świątyni. Przy kościele stoi zabytkowy budynek parafii. Nieopodal przy głównej ulicy 
biegnącej w kierunku Falmirowic stoi kilkukondygnacyjny budynek dawnego młyna, przy którym urządzono zielony 
skwer z ławeczkami. Widać z niego stary, ceglany tunel pod drogą, którym przepływa jedna z odnóg potoku 
napędzającego dawniej koło młyńskie. Na obrzeżach wioski, przy pomnikowej Alei Dębowej stoją dawne 
zabudowania nadleśnictwa, które po remoncie są obecnie prywatną rezydencją (alternatywny wariant trasy). 
 
CHRZĄSTOWICE, KRZYŻ SZWEDZKI 
W połowie drogi łączącej Chrząstowice z Dębiem, przy mostku nad rzeką Sucha stoi krzyż zwany „szwedzkim”. 
Postawiono go w 1936 r. na pamiątkę żołnierzy szwedzkich przebywających oraz poległych na okolicznych ziemiach 
podczas wojny trzydziestoletniej. Prawdopodobnie zostali oni pochowani w pobliskim lasku. 
 

SKRÓCONY PRZEBIEG TRASY  
 

CHRZĄSTOWICE (ul. Ozimska) • SUCHY BÓR • żółty szlak rowerowy • FALMIROWICE (kamionka – ul. Wiejska – ul. 
Ozimska) • czarny szlak rowerowy • KOSOROWICE • niebieski szlak rowerowy • KAMIEŃ ŚLAŚKI (ul. Gogolińska – 
ul. Parkowa – Plac Myśliwca – ul. Św. Jacka – ul. Wapienna) • czarny szlak rowerowy • NAKŁO • czerwony szlak 
rowerowy • RASZOWA • DĄBROWICE • DĘBIE • CHRZĄSTOWICE  
 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TRASY  
 

0,0 km • Chrząstowice – Kamień Śląski 
Długość odcinka – 17,7 km. 
 

 
 



 
Wycieczkę rozpoczynamy w Chrząstowicach na skwerze nieopodal Restauracji i Baru u Dudy. Wyjeżdżamy z wioski 

w kierunku Suchego Boru. Przejeżdżamy most na Chrząstawie / Jemielnicy, a 500 m dalej most na Swornicy i 
skręcamy w lewo, przecinając przejazd kolejowy. Pustą zazwyczaj, asfaltową drogą jedziemy do Suchego Boru, gdzie 
dojeżdżamy do głównej ulicy i skręcamy w lewo na żółty szlak rowerowy. Wjeżdżamy do Lasów Grudzickich i 
jedziemy 1,5 km do porzecznej drogi leśnej, gdzie skręcamy w lewo i od razu przy punkcie odpoczynku w prawo. Po 
chwili mijamy leśniczówkę w Falmirowicach i znajdujący się na przeciwko dawny kamieniołom bazaltu. Jadąc dalej, 
trzymamy się asfaltowej szosy i wyjeżdżamy z lasu. Za lasem opuszczamy żółty szlak i skręcamy w prawo. Drogą 
biegnącą skrajem lasu docieramy do Falmirowic. Jedziemy ul. Wiejską, która w połowie swego biegu zakręca w lewo 
i dociera do poprzecznej drogi asfaltowej, gdzie skręcamy w prawo. Opuszczamy Falmirowice i docieramy do 
skrzyżowania z ruchliwą drogą krajową 94. Tu ostrożnie skręcamy w prawo i 50 m dalej w lewo, wjeżdżając na czarny 
szlak rowerowy. Wjeżdżamy w głąb Lasu Tarnowskiego, gdzie czeka nas odcinek 5,5 km na którym cały czas jedziemy 
prosto. W połowie drogi mijamy ciekawe miejsce - Księży Dół. Oddalony jest on o ok. 100 m od naszej trasy i aby do 
niego trafić musimy wypatrywać na drzewach po lewej stronie drogi namalowanej strzałki i znaku z zieloną kropką 
na białym tle. Za lasem docieramy do Kosorowic, gdzie jedziemy prosto, przecinając skrzyżowanie z drogą Przywory 
– Tarnów Opolski. Jedziemy dalej ok. 3,5 km asfaltową szosą, którą biegnie niebieski szlak rowerowy i skręcamy w 
lewo, w kierunku Kamienia Śląskiego. Tu na głównym Placu Myśliwca skręcamy w prawo i dojeżdżamy do bramy 
Pałacu Odrowążów, zwanego również Sanktuarium św. Jacka. To doskonałe miejsce na odpoczynek przed dalszą 
drogą. 
 
17,7 km • Kamień Śląski - Chrząstowice 
Długość odcinka – 19,2 km. 
 

Z Kamienia Śląskiego wracamy przez Plac Myśliwca w kierunku północnym. Za kościołem św. Jacka skręcamy w 

prawo, w ul. Świętego Jacka. Droga po chwili zakręca, w lewo, a potem w prawo. Na tym drugim zakręcie zjeżdżamy 
łagodnie w lewo, w ul. Wapienną, którą biegnie czarny szlak rowerowy. Po chwili kończy się asfalt, a kilometr dalej 
zaczyna się las. Jedziemy cały czas prosto, mijając z lewej strony kopalnię wapienia Tarnów Opolski, aż dojedziemy 
do torów kolejowych. Za torami jedziemy cały czas prosto, mijając po drodze ukryte w lesie zabudowania – dawną 
rezydencję właściciela tarnowskiego kamieniołomu, Pawła Ogórka. Dwa kilometry dalej wyjeżdżamy z lasu do 
miejscowości Nakło. Jedziemy prosto do drogi krajowej 94, skręcamy w prawo i zaraz potem w drugą w lewo ul. 
Raszowicką. Za Nakłem mijamy staw rybny w Grabowie i docieramy do Raszowej. Tu na skrzyżowaniu przy kościele 
Opatrzności Bożej skręcamy w lewo i jedziemy 500 m. Następnie skręcamy łagodnie w prawo, w ul. Józefa Cygana. 
Za Raszową kończy się asfalt, a kawałek dalej polna droga zakręca w prawo i dochodzi do skrzyżowania z szosą Daniec 
– Dąbrowice, gdzie skręcamy lewo. Możemy też alternatywnie pojechać prosto polną drogą, kilometr dalej skręcić w 
lewo na pomnikową Aleję Dębową i mijając budynki dawnego nadleśnictwa w Dębiu (obecnie prywatna rezydencja), 
wrócić na trasę główną. Gdy skręcimy w lewo na asfaltową szosę, po chwili docieramy do Dąbrowic. Tu skręcamy w 
prawo i jedziemy w stronę Dębia. W połowie drogi z prawej strony łączy się z naszą trasą Aleja Dębowa, którą 
prowadzi alternatywny wariant trasy. Dalej dojeżdżamy na skraj Dębia, gdzie skręcamy w prawo i od razu za mostem 
w lewo. Rzadko uczęszczaną, asfaltową drogą wracamy do centrum Chrząstowic, mijając po drodze, krzyż szwedzki, 
Urząd Gminy i przejazd kolejowy przy stacji. 
 
 

TRASA KAMIEŃ ŚLĄSKI – GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY – KAMIEŃ ŚLĄSKI 
Długość trasy 28,1 km. 

 
Cała trasa z Kamienia Śląskiego na Górę Świętej Anny i z powrotem biegnie niebieskim szlakiem rowerowym. 
 

SKRÓCONY PRZEBIEG TRASY  
 

KAMIEŃ ŚLĄSKI (Plac Myśliwca – ul. Bronisławy – ul. 1 Maja – Karolinka Golf Park) • niebieski szlak rowerowy • 
SIEDLEC • SPRZĘCICE • LIGOTA DOLNA • niebieski szlak rowerowy • rezerwat „Biesiec” • WYSOKA (MOP przy A4) 
• GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY • WYSOKA (MOP przy A4) • rezerwat „Biesiec” • niebieski szlak rowerowy • LIGOTA DOLNA 
• SPRZĘCICE • SIEDLEC • niebieski szlak rowerowy • KAMIEŃ ŚLASKI (Karolinka Golf Park – ul. 1 Maja – ul. Bronisławy 
– Plac Myśliwca) 
 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TRASY  
 

17,7 km • Kamień Śląski – Góra Świętej Anny 
Długość odcinka – 14,05 km. 
 

W Kamieniu Śląskim jedziemy spod bramy do Pałacu Odrowążów w kierunku wschodnim ulicą Bronisławy. Na jej 

końcu skręcamy w prawo, w ul. 1 Maja, która zakręca następnie w lewo, a potem w prawo, docierając do zielonego  
 



 
skweru przed polem golfowym Karolinka Golf Park. Skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż pola golfowego. Po prawej 
stronie mijamy lotnisko i tor wyścigowy Silesia Ring. Za nimi dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Siedlca i 
skręcamy w prawo, jadąc dalej asfaltową szosą przez wioskę. Mijamy zagajnik, za nim niewielkie Sprzęcice i 
dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 409. Przecinamy ją prosto, jadąc dalej polną drogą, która po chwili zakręca w 
lewo i dociera do Ligoty Dolnej (szlak Via Reggia oznaczony żółtą muszelką).  Tu skręcamy w prawo, wjeżdżając na 
główną ulicę. Pięćset metrów dalej prosto, tuż za wioską stoi zabytkowy piec wapienniczy z płaskorzeźbą Ikara z 
Ligoty. My jednak zgodnie z trasą główną i niebieskim szlakiem skręcamy w lewo i zaczynamy podjazd przez 
najbardziej terenową, ale też najpiękniejszą część trasy. Jedziemy lasami pokrywającymi masyw Chełma, przez 
rezerwat przyrody Biesiec. Dojeżdżamy do skrzyżowania z czerwonym szlakiem, którym możemy zjechać z trasy w 
lewo do odległej o kilkaset metrów, ukrytej w lesie Jaskini Chełmskiej. Jadąc dalej niebieskim szlakiem, wyjeżdżamy 
z lasu i skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do ogrodzenia autostrady A4, skręcamy w lewo i jedziemy obok Miejsca 
Odpoczynku Podróżnych ze stacją benzynową. Mijając stację, po lewej stronie widzimy zabytkowy wiatrak w 
Wysokiej. Dojeżdżamy do asfaltowej szosy samochodowej, skręcamy w prawo i przez wiadukt nad autostradą 
wjeżdżamy do centrum Góry Świętej Anny.   
 
31,75 km • Góra Świętej Anny – Kamień Śląski 
Długość odcinka – 14,05 km. 
 

Z Góry Świętej Anny do Kamienia Śląskiego wracamy tą samą drogą którą przyjechaliśmy. Z Rynku kierujemy się na 

północ i za wiaduktem nad A4 skręcamy w lewo. Mijamy MOP przy A4, za którym wjeżdżamy do lasu niebieskim 
szlakiem rowerowym. Czeka nas teraz długi i przyjemny zjazd do Ligoty Dolnej. Gdy dotrzemy do wioski, skręcamy w 
prawo, a potem w pierwszą ulicę w lewo (szlak Via Reggia oznaczony żółtą muszelką). Za zabudowaniami szlak 
zakręca w prawo i dociera do drogi wojewódzkiej nr 409. Przecinamy ją prosto, jadąc dalej asfaltową szosą z 
niebieskim szlakiem rowerowym do Sprzęcic. Za Sprzęcicami mijamy Siedlec i zaraz gdy skończą się zabudowania, 
skręcamy w lewo. Po chwili kończy się asfalt i długą, prostą drogą polną mijamy lotnisko, tor wyścigowy i pole 
golfowe, docierając do centrum Kamienia Śląskiego, przy Pałacu Odrowążów, skąd ruszamy w dalszą drogę 
powrotną do Chrząstowic. 

 


