NIEZNANE OKOLICE
POWIATU O£AWSKIEGO
Przewodnik rowerowy

autor

Jacek Bere¿nicki

Starostwo Powiatowe w O³awie
2007

Tekst, mapy, zdjêcia, sk³ad i ³amanie:
Jacek Bere¿nicki

Korekta:
Janusz Zabor

Druk:
Drukarnia AB O³awa
abdruk@interia.pl

Wydawca:
Starostwo Powiatowe w O³awie
Publikacja powsta³a przy wk³adzie finansowym samorz¹dów:
Miasta O³awa, Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice, Gminy O³awa

Szanowni Goœcie oraz Mieszkañcy powiatu o³awskiego!
Niezwykle gor¹co zachêcam Pañstwa do wycieczek rowerowych
malowniczymi trasami powiatu o³awskiego, które umo¿liwi¹ bli¿sze poznanie jego
unikatowych walorów przyrodniczych i historycznych oraz pozwol¹ zachwyciæ siê
wszechobecnym piêknem nadodrzañskiego krajobrazu. Zagwarantuj¹ odprê¿enie
i radoœæ p³yn¹c¹ z aktywnego wypoczynku na ³onie natury.
Przewodnik rowerowy Nieznane okolice powiatu o³awskiego, który mam
przyjemnoœæ Pañstwu prezentowaæ i polecaæ, z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie znakomitym
uzupe³nieniem tych wypraw i urozmaici niejedn¹ z nich ciekawymi, a czêsto
praktycznymi informacjami. Podró¿ z przewodnikiem pozwoli ka¿demu rowerzyœcie
w pe³ni cieszyæ siê poznawaniem oraz odkrywaniem na nowo dobrze ju¿ znanych
miejsc. Przemierzaj¹c kompleksy leœne, podziwiaj¹c rezerwaty z pomnikami przyrody,
bez trudu mo¿na odnaleŸæ miejsca, które ka¿dego zaurocz¹ swoim piêknem.
Przebycie opisanych tras nie wymaga specjalnego przygotowania
kondycyjnego czy technicznego, ani te¿ szczególnego wyposa¿enia. Wystarczy
sprawny rower i chêæ spêdzenia kilku godzin w kontakcie z natur¹.
Nadrzêdnym celem, który przyœwieca³ samorz¹dowi Powiatu O³awskiego
przy wydaniu tej publikacji by³a popularyzacja turystyki rowerowej – zdrowej
i ekologicznej formy wypoczynku, a tak¿e promocja miejsc atrakcyjnych
turystycznie, znajduj¹cych siê w powiecie oraz w jego okolicach. ¯ywiê nadziejê,
¿e w interesuj¹cy sposób poszerzy ona wiedzê na temat regionu, a byæ mo¿e nawet
rozbudzi pasjê, któr¹ dla wielu osób mo¿e siê staæ turystyka rowerowa.
W tym miejscu pragnê serdecznie podziêkowaæ za wspó³finansowanie
niniejszego przewodnika samorz¹dom: Miasta O³awa, Miasta i Gminy Jelcz –
Laskowice oraz Gminy O³awa.
Oddaj¹c w Pañstwa rêce publikacjê Nieznane okolice powiatu o³awskiego,
¿yczê przyjemnej lektury, wielu mi³ych wra¿eñ oraz radoœci czerpanej z aktywnego
wypoczynku.
Starosta O³awski
Marek Szponar
O³awa, czerwiec 2007 rok
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Informacje ogólne
Informacje zawarte w tym rozdziale dotyczyæ bêd¹ sposobu orientacji
w terenie. W przypadku, gdyby opisywane trasy zosta³y oznakowane niniejszy
rozdzia³ bêdzie jedynie ciekawostk¹. Natomiast w przypadku nieoznakowania tras
musimy trzymaæ siê pewnych zasad, ¿eby zawsze trafiæ do celu wycieczki.
Po pierwsze punktem wyjœciowym ka¿dej rowerowej wyprawy jest most na
Odrze, a dok³adniej jej lewobrze¿na czêœæ tu¿ przy betonowym cokole nieistniej¹cego pomnika. W tym miejscu nale¿y wyzerowaæ licznik rowerowy, bowiem
wszystkie pomiary odleg³oœci podawane s¹ wzglêdem tego punktu. Niestety, przy
nieoznakowanych trasach licznik bêdzie koniecznym wyposa¿eniem roweru. Do
wiêkszoœci miejsc opisanych w przewodniku dojazd bez tego urz¹dzenia bêdzie
bardzo utrudniony. Trzeba siê tutaj równie¿ liczyæ z tym, ¿e urz¹dzenie to nie jest
zbyt dok³adne, a wiêc mog¹ istnieæ ró¿nice we wskazaniach. Dlatego przy opisie
tras czêsto podawa³em ró¿ne charakterystyczne miejsca, które mog¹ u³atwiæ orientacjê w terenie. Przy ustawianiu parametrów licznika rowerowego nale¿y pamiêtaæ o podaniu w³aœciwego obwodu ko³a. Jest to najczêstszy b³¹d powoduj¹cy
du¿e przek³amania w pomiarach odleg³oœci.
Po drugie nale¿a³oby poznaæ zasady orientacji w lasach. A jest to bardzo
proste. Lasy w Polsce oznakowane s¹ wed³ug systemu podzia³u powierzchniowego. To znaczy, ¿e s¹ podzielone na oddzia³y, najczêœciej w kszta³cie prostok¹ta.
Podzielone s¹ one liniami oddzia³owymi, ktore w rzeczywistoœci s¹ leœnymi drogami b¹dŸ kilkumetrowej szerokoœci pasami pozbawionymi drzew (na mapkach
w przewodniku s¹ najczêœciej zaznaczone lini¹ przerywan¹).

Na skrzy¿owaniach linii oddzia³owych, albo w miejscu gdzie koñczy siê
las stoj¹ kamienne s³upki z namalowanymi numerami oddzia³ów (rysunek powy¿ej). S³upki te z regu³y stoj¹ w po³udniowo-zachodnim naro¿niku oddzia³u. Nu5

mery natomiast s¹ namalowane na wprost danego oddzia³u. Mapki umieszczone
w przewodniku zawieraj¹ wiêc ponumerowane oddzia³y leœne.
Mapki te stanowi¹ trzeci sposób orientacji w terenie. Zawieraj¹ one najbardziej charakterystyczne miejsca i obiekty, które maj¹ pomóc w dotarciu do
celu wycieczki.
Symbole u¿ywane na mapkach:
- drogi g³ówne
- drogi utwardzone, gruntowe i inne z podan¹
odleg³oœci¹ od miejsca rozpoczêcia wycieczki
- drogi leœne, przecinki leœne
- linie kolejowe, stacje PKP
- przebieg trasy wycieczki wraz z numerem trasy
- oddzia³y leœne wraz z numeracj¹
- zbiorniki wodne, rzeki, rowy melioracyjne

- obiekty architektury militarnej, ruiny, inne budowle
- kamienne obeliski, pomniki przyrody

- boiska sportowe
- miejscowoœci

- mosty, jazy
6

Trasa nr 1
O³awa - pola miêdzy Starym Otokiem a Starym Górnikiem - Janików
D³ugoœæ - 6 km
Mapa 1, 2
Pierwsza trasa to nietypowa wycieczka. Mo¿na traktowaæ j¹ zarówno jako
rekonesans przed d³u¿szymi i trudniejszymi wycieczkami albo jako alternatywn¹
drogê dojazdow¹ do Janikowa. Unikamy wówczas ruchliwej g³ównej drogi
O³awa - Namys³ów.
Miejscem pocz¹tkowym ka¿dej wycieczki bêdzie kamienny obelisk przy
moœcie na Odrze - pozosta³oœæ po dawnym pomniku obroñców mostu z czasów
II wojny œwiatowej. W tym miejscu koniecznie ustawiamy licznik rowerowy na
zero.
Ruszamy wiêc w pierwsz¹ wycieczkê. Przeje¿d¿amy przez most
i przez 1,8 km jedziemy g³ówn¹ asfaltow¹ drog¹ w kierunku Janikowa i Bystrzycy O³awskiej. Ze wzglêdu na to, ¿e ostatnio droga ta sta³a siê bardzo ruchliwa
i niebezpieczna nale¿y szczególnie ostro¿nie przebyæ ten odcinek. Z tej drogi
zje¿d¿amy w lewo tu¿ za wa³em przeciwpowodziowym vis-a-vis starego wysypiska œmieci.
Znajdujemy siê teraz na polnej alei, któr¹ jedziemy ca³y czas prosto przez
1,1 km a¿ do skrzy¿owania piêciu polnych dróg na niewielkim wzniesieniu
(2,9 km). Tutaj kierujemy siê w prawo skos. Przy tej drodze rosn¹ dzikie jab³onie
- jesieni¹ posiliæ siê mo¿na kilkoma jab³kami.
Po 4 km doje¿d¿amy do m³odego sosnowego lasu. Tutaj skrêcamy
w lewo jad¹c oko³o 100 m wzd³u¿ lasu po czym znowu skrêcamy w lewo
w piaszczyst¹ œcie¿kê. Po 200 m wje¿d¿amy w ten las (4,3 km). Lasek ten szybko zmienia siê w zaroœla i krzaki. Droga czêsto jest podmok³a i zryta przez ¿eruj¹ce tutaj dziki. Jest to najtrudniejsza czêœæ trasy, ale œwietna do doskonalenia
techniki jazdy rowerowej. Po przejechaniu oko³o 400 m wyje¿d¿amy na rozleg³e
pola. Po prawej w oddali widaæ Janików, na wprost las, a po lewej za chwilê
uka¿¹ siê nam zabudowania Hanny - miejsca znanego ze stadniny koni. Jednak
najpierw czeka nas przeprawa przez rów (têdy prowadzi polna droga) - w okresie opadów jest to dodatkowa atrakcja, bo przeprawa mo¿e byæ naprawdê mokra (4,7 km).
Teraz jedziemy w szczerym polu 600 m a¿ do skraju lasu (5,3 km). Skrêcamy w prawo i dok³adnie 350 m jedziemy skrajem lasu wœród kilkudziesiêcioletnich dêbów. W tych okolicach na polach mo¿na czêsto zaobserwowaæ stada
saren.
Po 350 m uka¿e siê nam po lewej stronie w¹ska dró¿ka (5,65 km). W tym
miejscu musimy uwa¿aæ, bo doœæ ³atwo mo¿emy tê drogê przeoczyæ. Skrêcamy w
lewo w sosnowy m³odnik. Jedziemy w¹sk¹, trawiast¹ œcie¿k¹ a¿ do mostu na
Smortawie na drodze Janików - Hanna - Jelcz (6 km).
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Jest to koniec pierwszej wycieczki. Jest to œwietny wariant drogi omijaj¹cej
ruchliw¹ trasê O³awa - Namys³ów. W tym miejscu doje¿d¿amy do dwóch innych
tras - numer 2 i numer 11. Trasa nr 11 prowadzi w lewo dalej drog¹ asfaltow¹,
natomiast trasê nr 2 osi¹gamy po przekroczeniu mostu, za którym wje¿d¿amy w
lewo w leœn¹ dró¿kê. Trasê numer 1 mo¿na wykorzystaæ i po³¹czyæ z innymi wycieczkami. Musimy jednak zwróciæ uwagê, ¿e nie bêd¹ nam siê wtedy zgadzaæ
przejechane kilometry z tymi podanymi na mapach. Do mostu na Smortawie tras¹ nr
1 jest 6 km, natomiast tras¹ nr 2 i nr 11 jest 6,7 km. Przy ³¹czeniu wycieczek nale¿y
oczywiœcie te ró¿nice uwzglêdniaæ.
Trasa nr 2
O³awa - Janików - las w okolicach Janikowa - kamienny obelisk z 1933 r.
D³ugoœæ - 9,35 km
Mapa 1, 2, 3
Pocz¹tek wycieczki przy moœcie na Odrze obok postumentu dawnego
pomnika obroñców mostu (przypominam o wyzerowaniu licznika rowerowego).
St¹d rozpoczynamy najmniej ciekawy odcinek trasy prowadz¹cy asfaltow¹ drog¹
w kierunku Bystrzycy O³awskiej (alternatyw¹ jest trasa nr 1).
Po 5,9 km doje¿d¿amy do g³ównego skrzy¿owania dróg w Janikowie. Skrêcamy tutaj w lewo w kierunku Hanny. Od skrzy¿owania jedziemy jeszcze 1 km
do mostu na rzece Smortawa (6,9 km). W czasie suszy rzeka ta zmienia siê
w niewielki, leniwy strumyk co mo¿e siê okazaæ myl¹ce w przypadku poszukiwania du¿ej wody. W tym miejscu, jeszcze przed mostem zje¿d¿amy z asfaltowej
drogi kieruj¹c siê w prawo w stronê lasu.
Teraz jedziemy jedn¹ z naj³adniejszych czêœci tej trasy, szczególnie godnej polecenia przy piêknej jesiennej pogodzie. Po lewej stronie Smortawa, po
prawej stary mieszany las. Prawym brzegiem rzeczki jedziemy oko³o 1 km a¿ do
nowej, metalowej k³adki (na liczniku powinniœmy mieæ 7,9 km). Tutaj dodatkowym punktem orientacyjnym jest znajduj¹ca siê po drugiej stronie k³adki szkó³ka
leœna.
My jednak zostajemy na prawym brzegu. Teraz kierujemy siê prosto miêdzy Smortaw¹ (która odbija lekko w lewo) a rowem melioracyjnym, który w zale¿noœci od pogody mo¿e byæ suchy, b¹dŸ te¿ wygl¹daæ jak niewielka rzeczka.
Dalsza czêœæ trasy biegnie leœn¹ dró¿k¹, czasami w¹sk¹ na szerokoœæ rowerowej
kierownicy, czasami zaroœniêt¹ z le¿¹cymi w poprzek po³amanymi drzewami. Nie
zra¿amy siê jednak i ca³y czas jedziemy prosto. Po 300 m (8,2 km) osi¹gamy leœne
skrzy¿owanie, które przeje¿d¿amy prosto.
Znajdujemy siê znowu na urokliwej - szczególnie jesieni¹ - czêœci naszej
trasy. Jesteœmy w gêstym lesie na rzadko uczêszczanej dró¿ce. Po prawej ca³y
czas mamy rów melioracyjny (proszê pamiêtaæ, ¿e mo¿e byæ on suchy). Wzd³u¿
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tego rowu jedziemy kolejne 500 m a¿ dotrzemy do znajduj¹cej siê po prawej stronie
szerokiej drewnianej k³adki (8,7 km). K³adka ta przez ca³e lata poddawana jest
kaprysom pogodowym, mo¿e byæ wiêc zniszczona. Musimy jednak pokonaæ tê
przeszkodê i znaleŸæ siê po drugiej stronie rowu.

Obelisk w okolicach Janikowa
Teraz przed nami ostatni etap wycieczki. Po przejechaniu przez k³adkê jedziemy 600 m ca³y czas prosto. Ta czêœæ drogi czêsto jest podmok³a i poroœniêta
wysok¹, gêst¹ traw¹. Mo¿na tutaj spotkaæ jedynie pracowników leœnych, myœliwych albo jesieni¹ grzybiarzy. Najczêœciej jednak mo¿emy tutaj delektowaæ siê
cisz¹ i samotnoœci¹.
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Gdy na liczniku bêdziemy mieæ 9,3 km powinna pojawiæ siê nam po prawej
stronie œcie¿ka. St¹d mamy ju¿ tylko 50 m do celu naszej wycieczki. Kierujemy siê t¹
œcie¿k¹ w g³¹b lasu. Po chwili (9,35 km) z lewej stony mamy m³ody sosnowy las, a
z prawej las kilkudziesiêcioletni. Na skraju tego lasu niewielka, powoli zarastaj¹ca
polanka. Na polance rosn¹ dwie du¿e, stare sosny oraz kilkanaœcie m³odych drzewek. Tutaj musimy byæ bardziej uwa¿ni, bowiem miêdzy sosnami znajduje siê wysoki na oko³o 50 cm kamieñ z wyrytym w jêzyku niemieckim napisem „Absturz
18.8.1933”.
Napis zosta³ wyryty na czeœæ bli¿ej nieokreœlonego wypadku. T³umacz¹c
z jêzyka niemieckiego „Absturz” to runiêciê na ziemiê, rozbicie siê. Móg³ wiêc
tutaj ktoœ zgin¹æ spadaj¹c z drzewa, ale równie¿ mo¿na przypuszczaæ, ¿e mia³a
tu miejsce katastrofa lotnicza. Jest to bardzo prawdopodobne, gdy¿ okolica ta
znajduje siê tylko kilkanaœcie kilometrów od funkcjonuj¹cego przed i w czasie
wojny niemieckiego lotniska w Marcinkowicach. W okolicach tego obelisku znajduj¹ siê ponadto inne obiekty o militarnym przeznaczeniu, co sk³ania³oby do
uznania sugestii, ¿e w 1933 roku wydarzy³ siê tutaj wypadek lotniczy.
Trasa nr 3
O³awa - Lipki - Gaæ - kamienny obelisk z 1913 r.
D³ugoœæ - 13 km
Mapa 1, 4
Kolejna krótka wycieczka do miejsca przedwojennej katastrofy. Tym razem bez w¹tpienia mamy do czynienia z wypadkiem lotniczym.
Nie przekraczamy mostu na Odrze tylko spod obelisku (zerujemy licznik!), wzd³u¿ bulwaru nad Odr¹ przy ulicy Rybackiej ruszamy w stronê œluzy.
Jedziemy bulwarem 250 m, nastêpnie 650 m wa³em wzd³u¿ kana³u do œluzy
(0,9 km). Przekraczamy most nad kana³em i drog¹ jedziemy w stronê osiedla
Zwierzyniec Du¿y. Po 200 m (1,1 km) za star¹ papierni¹ a przed mostem na
Kanale M³yñskim skrêcamy w prawo w szutrow¹ drogê prowadz¹c¹ do dawnego
wyrobiska piasku, zwanego odt¹d przez O³awian „Piachami” b¹dŸ „Piaskami”
(1,6 km). „Piachami” jedziemy 800 m a¿ do k³adki nad kana³em do œluzy
(2,4 km). Znajdujemy siê w urokliwym miejscu wyspy jak¹ jest osiedle Zwierzyniec Du¿y. Jesteœmy na dêbowo-akacjowej alei miêdzy k³adk¹ prowadz¹c¹ do
Œcinawy Polskiej (po prawej) a k³adk¹ na Zwierzyniec (po lewej).
Jedziemy w stronê Œcinawy Polskiej w¹sk¹ œcie¿k¹ i po 200 m wyje¿d¿amy na asfaltow¹ drogê tu¿ przed tutejsz¹ Szko³¹ Podstawow¹ (2,6 km). Tutaj
skrêcamy w lewo. Oczywiœcie do tego miejsca moglibyœmy dojechaæ z O³awy ulic¹
Portow¹, ale o wiele ciekawsz¹ i bezpieczniejsz¹ dla rowerzystów wydaje siê zaproponowana przeze mnie trasa.
Jedziemy teraz ca³y czas prosto a¿ do koñca wsi. Po ok. 900 m (3,5 km)
koñczy siê asfaltowa drog¹ i zaczyna siê krótki odcinek (ok. 400 m) œcie¿ki na
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wale przy rozlewisku Odry. Jedziemy w prawo szerokim ³ukiem a¿ wyjedziemy na
drogê Œcinawa Polska - Œcinawa tu¿ przy mostku na Kanale Psarskim (3,9 km).
Przeje¿d¿amy mostek, droga asfaltowa skrêca w prawo, my natomiast jedziemy
prosto tym razem poln¹ drog¹ w kierunku widocznego w oddali lasu.
Po 500 m (4,4 km) poruszamy siê w lesie drog¹, na której mo¿na sprawdziæ i doskonaliæ swoje umiejêtnoœci techniczne jazdy rowerem. T¹ drog¹ jedziemy 1,7 km (6,1 km) a¿ wyjedziemy z lasu na rozleg³e pola. Przed nami w oddali
zabudowania Lipek. Po 800 m wje¿d¿amy do Lipek (6,9 km) i teraz po kocich
³bach jedziemy kolejne 900 m do g³ównego skrzy¿owania we wsi. Za sklepem
(7,8 km) droga w prawo prowadzi do stacji PKP Lipki, a droga w lewo do jazu
i œluzy w Lipkach.
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Skrêcamy w prawo udaj¹c siê w kierunku stacji PKP w Lipkach. Jedziemy 2
km szerok¹, ale dziuraw¹, szutrow¹ drog¹ do linii kolejowej Wroc³aw - Opole. Wyje¿d¿aj¹c spod wiaduktu kolejowego (9,8 km) czeka na nas niespodzianka - nowa
asfaltowa droga do miejscowoœci Gaæ. Po oko³o 500 m docieramy do ma³ego lasu
oraz miejsca z ciekawymi zabudowaniami po dawnej gorzelni (10,3 km).
Po kolejnych 600 m jesteœmy przy pierwszych zabudowaniach. Nie jedziemy jednak do Gaci, ale tu¿ na skraju tej miejscowoœci skrêcamy w lewo
w poln¹ drogê (10,9 km). Drog¹ t¹, w szczerym polu jedziemy ca³y czas prosto
równolegle do drogi krajowej 456 Wroc³aw - Opole. Przed nami oko³o 2 km
z przodu widoczny zak³ad utylizacji odpadów w Gaci - to jest nasz punkt orientacyjny. Jedziemy 1,9 km a¿ do betonowej drogi zak³adowej (12,8 km).

Cztery sosny , wœród których znajduje siê
kamienny obelisk
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Teraz skrêcamy w lewo i podje¿d¿amy jeszcze oko³o 200 m (13 km). St¹d
mamy najbli¿ej do miejsca, które widoczne by³o ju¿ od d³u¿szego czasu. Oko³o
100 m od betonowej drogi rosn¹ cztery stare sosny miêdzy którymi znajduje siê cel
naszej wycieczki. Do tego miejsca nie prowadzi ¿adna droga, najlepiej dotrzeæ tam
pieszo zostawiaj¹c rowery na poboczu.
Wœród sosen znajduje siê g³az narzutowy ku pamiêci dwóch niemieckich
lotników, którzy zginêli tu w wypadku lotniczym.
Na obelisku wyryto napis „Hier starben am 4.9.1913 in Folge Absturz mit
dem Flugzeuge Ltn. v. Eckenbrecher Dragr. Regt.18 Ltn. Prins Inf. Regt.83” co
mo¿na przet³umaczyæ „Tutaj zginêli 4 wrzeœnia 1913 roku w wyniku katastrofy
lotniczej porucznik von Eckenbrecher z 18 Regimentu Dragonów i porucznik
Prins z 83 Regimentu Piechoty”.
Trasa nr 4
O³awa - bulwar za mostem - stara strzelnica - jaz O³awa - Las Odrzañski - leœne skrzy¿owanie „O³awa-Bystrzyca-œluza w Lipkach”
D³ugoœæ - 5,6 km
Mapa 1, 5
Jest to droga, któr¹ mo¿emy wybraæ jako jedn¹ z wycieczek, b¹dŸ potraktowaæ j¹ jako alternatywny dojazd do tras w kierunku Bystrzycy O³awskiej, Ryczyna czy te¿ œluzy w Lipkach.
Po przejechaniu mostu od razu skrêcamy w prawo na wa³ przy Odrze. Po
powodzi w 1997 zosta³ on odnowiony, a po u³o¿eniu kostki brukowej sta³ siê
ciekawym miejscem do spacerów. Chodnikiem jedziemy oko³o 750 m, a potem
mamy w¹sk¹, ubit¹ œcie¿kê. Po kolejnych kilkuset metrach (na liczniku 1,2 km)
doje¿d¿amy do pierwszych zaroœli. Tu¿ przy œcie¿ce po lewej stronie dobrze widoczne ruiny starego cmentarza. Po prawej Odra, a na brzegu liczne kilkudziesiêcioletnie dêby. Po drugiej stronie Odry zabudowania osiedla Zwierzyniec Du¿y.
W tej scenerii jedziemy 200 m (1,4 km) do sporej polany na której stoi
leœniczówka Nadleœnictwa Bystrzyca O³awska w Rezerwacie Zwierzyniec. Po nastêpnych 250 m (1,65 km) do wa³u, którym jedziemy dochodzi z lewej strony
szutrowa droga (prowadz¹ca od ul. Ba¿antowej). W tym miejscu tak¿e spotykamy czerwony szlak turystyczny o³awskiego PTTK.
Po kolejnych oko³o 350 m (2 km) po lewej stronie zaczynaj¹ siê stanowiska starej przedwojennej strzelnicy, które ci¹gn¹ siê 200 m. Jeszcze przed 1989
rokiem strzelnica ta by³a u¿ywana przez stacjonuj¹ce w O³awie wojska armii
radzieckiej.
Za strzelnic¹ (2,4 km) zje¿d¿amy na lew¹ stronê wa³u, ale nadal kierujemy siê prosto. Jedziemy teraz szerok¹, ale wyboist¹ drog¹ tu¿ przy lesie. Po oko³o
900 m (3,3 km) na chwilê wje¿d¿amy na wa³. Ukazuje siê nam tutaj stary jaz na
Odrze. Po drugiej stronie w oddali widaæ osiedle Zwierzyniec Du¿y (po prawej),
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Strzelnica od strony pólnocnej

Strzelnica od strony po³udniowo-wschodniej
17

18

i Œcinawê Polsk¹ (po lewej). Mo¿emy tutaj zrobiæ sobie krótk¹ przerwê i pos³uchaæ szumu spadaj¹cej wody.

Jaz O³awa, widok na Œcinawê Polsk¹
Po przerwie wracamy na swoj¹ drogê i dalej jedziemy prosto wzd³u¿ czerwonego szlaku. Jest to najmniej ciekawy i najtrudniejszy odcinek drogi. T¹ drog¹
jedziemy 700 m. Jest ona czêsto podmok³a, a po opadach bardzo b³otnista. Gdy
na liczniku pojawi siê 4 km powinniœmy doje¿d¿aæ do miejsca gdzie z prawej
strony dochodzi leœna droga prowadz¹ca do brzegu Odry. My jednak nadal kierujemy siê prosto. Znowu przez chwilê jedziemy wa³em, a¿ po 600 m dojedziemy
na szerok¹ polanê (4,6 km) w Lesie Odrzañskim. Na polanie stoi kilka ambon
myœliwskich, które mijamy jad¹c 700 m œcie¿k¹ ca³y czas prosto a¿ do wybrukowanej drogi, która nagle wy³ania siê, przecinaj¹c nasz¹ polanê (5,3 km).
Jedziemy w lewo po tak zwanych „kocich ³bach”. Têdy prowadzi równie¿
ca³y czas czerwony szlak turystyczny. Po chwili wje¿d¿amy do lasu, którym jedziemy jeszcze oko³o 300 m a¿ docieramy do celu naszej podró¿y (5,6 km).
W tym miejscu mamy skrzy¿owanie leœnych dróg - w lewo mo¿emy wróciæ do O³awy, w prawo dojedziemy do Rozdro¿a Ryczyñskiego, a prosto do Bystrzycy O³awskiej. Tutaj jest te¿ miejsce przeciêcia siê czterech tras: 5, 6, 7 i 8,
które zostan¹ opisane ju¿ w nastêpnych rozdzia³ach.
Trasê numer 4 mo¿emy wykorzystaæ do modyfikacji zaproponowanych
przeze mnie wycieczek, albo jako jedn¹ z krótszych wypraw rekreacyjnych z dala
od ha³asu i setek samochodów.

19

Trasa nr 5
O³awa - ul. Ba¿antowa - Las Odrzañski - leœne skrzy¿owanie „O³awa
-Bystrzyca-œluza w Lipkach” - Bystrzyca O³awska - Leœna Woda - bunkier nr 1
D³ugoœæ - 14,3 km
Mapa 1, 5, 6
Trasa nr 5 to pierwszy opis wycieczki z cyklu nieznane obiekty militarne
w lasach w okolicach O³awy. Lasy te bowiem kryj¹ do dzisiaj tajemnice zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ w³adzy hitlerowskiej w czasie II wojny œwiatowej. W latach
1943-45 w Jelczu dzia³a³y zak³ady zbrojeniowe Kruppa (obecnie teren fabryki
autobusów). Zajmowa³y siê one produkcj¹ broni m.in. haubic, luf dzia³ oraz najprawdopodobniej elementów silników lotniczych i czo³gowych. Natomiast w okolicach Marcinkowic i Bystrzycy by³y lotniska. Tym miejscom z pewnoœci¹ zawdziêczamy, ¿e w okolicznych lasach mo¿na siê natkn¹æ na liczne pozosta³oœci
po tamtych czasach.
W lesie miêdzy Janikowem a Nowym Dworem znajduj¹ siê ruiny strzelnicy artyleryjskiej, która s³u¿y³a Niemcom do testowania produkowanych w zak³adach Kruppa dzia³. W tym samym lesie natkniemy siê równie¿ na dwie betonowe
wie¿yczki - jedna w bardzo dobrym stanie, druga zburzona. Nastêpnie w lasach
miêdzy Bystrzyc¹ O³awsk¹ a Leœn¹ Wod¹ i dalej Dobrzyniem znajduj¹ siê co
najmniej cztery tajemnicze obiekty - identyczne betonowe bunkry. Ich znaczenia
mo¿na siê tylko domyœlaæ. Najprawdopodobniej s³u¿y³y do naprowadzania noc¹
samolotów na lotnisko w Marcinkowicach b¹dŸ w Bystrzycy. Do uznania tej sugestii sk³ania fakt, ¿e bunkry te znajduj¹ siê dok³adnie w linii prostej oraz
w równej, oko³o dwukilometrowej odleg³oœci od siebie. Natomiast przed³u¿aj¹c
liniê prost¹ dalej na pó³nocny-zachód dotrzemy do zak³adów Kruppa w Jelczu,
mijaj¹c wczeœniej wspomniane wy¿ej betonowe wie¿yczki i strzelnicê artyleryjsk¹.
Obiekty te równie¿ po³o¿one s¹ w linii prostej, choæ nieznacznie przesuniêtej
w stosunku do poprzedniej.
Trasa numer 5 ma nam pos³u¿yæ jako pomoc w dojechaniu do bunkra
nr 1.Wyruszamy spod o³awskiego mostu w kierunku Jelcza, a za mostem skrêcamy w ulicê Ba¿antow¹ (0,4 km). Dalej jedziemy prosto a¿ dotrzemy do lasu
(1,2 km). Tutaj mamy skrzy¿owanie - w prawo droga prowadzi do starej strzelnicy za Odr¹, a prosto leœna droga w kierunku Bystrzycy. W tym miejscu zaczyna
siê Rezerwat Zwierzyniec, na którym po³o¿ona jest leœniczówka Nadleœnictwa
z Bystrzycy O³awskiej. Rezerwat Zwierzyniec jest rezerwatem leœnym. Wystêpuj¹ w nim wspania³e i potê¿ne dêby, lipy, klony oraz wi¹zy.
Dalej jedziemy szerok¹, szutrow¹, leœn¹ drog¹ ca³y czas prosto a¿ do skrzy¿owania dróg (4,9 km). Skrzy¿owanie to jest oznakowane - prosto droga prowadzi do Rozdro¿a Ryczyñskiego, a my skrêcamy w lewo do Bystrzycy O³awskiej.
W tym miejscu rodzielaj¹ siê trasy nr 5 i 6 z trasami nr 7 i 8. Jedziemy teraz ca³y
czas prosto a¿ do skrzy¿owania na 7 km. Po prawej mamy tym razem Rezerwat
Kanigóra. Skrêcamy w lewo, po 300 m boisko pi³karskie klubu z Bystrzycy, a po
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nastêpnych 700 m wyje¿d¿amy z lasu ju¿ drog¹ asfaltowa (8 km). Mijamy pole
domków kempingowych i rozlewiska Leœnej Wody (Smortawy). Potem mamy
chyba jeden z najwiêkszych podjazdów w okolicach O³awy, który koñczy siê na
skrzy¿owaniu tu¿ przed Szko³¹ Podstawow¹ w Bystrzycy (9 km).
Skrêcamy w prawo i jedziemy g³ówn¹ drog¹ w kierunku miejscowoœci
Leœna Woda. Pokonujemy teraz ciekawy odcinek trasy, mamy kilka skromnych
podjazdów i zjazdów, co w naszym równinnym krajobrazie stanowi nie lada rzadk¹
atrakcjê. Ostatni zjazd koñczy siê na pocz¹tku Leœnej Wody (11,7 km). Jedziemy
teraz do koñca tej miejscowoœci w województwie opolskim. Tu¿ za ostatnim domem po lewej stonie, za znakiem drogowym (12,3 km) zje¿d¿amy z asfaltu
w lewo w leœn¹, piaszczyst¹ dró¿kê. Spotykamy siê tutaj ze szlakiem rowerowym
prowadz¹cym z Brzegu.
Dalej przez jakiœ czas jedziemy tym szlakiem, który prowadzi w¹skimi,
leœnymi dró¿kami. Po 700 m od drogi asfaltowej docieramy do pierwszego wiêkszego skrzy¿owania (13 km), które przecinamy jad¹c dalej prosto.
Przeje¿d¿amy kolejne 400 m (13,4 km) do nastêpnego skrzy¿owania.
Tutaj najpierw skrêcamy w lewo, a zaraz potem po kilkunastu metrach w prawo.
Uwaga, w tym miejscu opuszczamy czerwony szlak rowerowy utworzony przez
brzeski PTTK.
Jedziemy ca³y czas prosto 500 m w¹skimi, leœnymi œcie¿kami. Przecinamy jeszcze jedno skrzy¿owanie. Niekiedy jest naprawdê w¹sko - na szerokoœæ
kierownicy roweru. Œcie¿ka jest jednak bardzo wyraŸna. Na liczniku mamy
13,9 km. Wje¿d¿amy teraz w m³ody œwierkowy las, w którym pokonujemy kolejne 400 m doje¿d¿aj¹c trochê z ukosa do innej œcie¿ki - leœnej przecinki
(14,3 km).

Bunkier nr 1 w okolicach Leœnej Wody
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Teraz podwajamy nasz¹ uwagê, bo jesteœmy prawie u celu naszej wycieczki, choæ bardzo ³atwo mo¿emy w tym miejscu pob³¹dziæ. Najlepiej teraz zsi¹œæ
i prowadz¹c rower przejœæ prostopadle do przecinki oko³o 50 m. W leœnej gêstwinie uka¿e nam siê bunkier numer 1.
Trasa nr 6
O³awa - ul. Ba¿antowa - Las Odrzañski - leœne skrzy¿owanie „O³awa
-Bystrzyca-œluza w Lipkach” - Bystrzyca O³awska - Leœna Woda - bunkier nr 2
D³ugoœæ - 15,3 km
Mapa 1, 5, 6
W tym rozdziale zostanie opisana trasa dojazdu do bunkra nr 2 znajduj¹cego siê na trasie miêdzy Dobrzyniem a Wójcicami. Z czterech bunkrów ten jest
naj³atwiejszy do znalezienia i chyba najbardziej znany i odwiedzany.

Bunkier nr 2 w okolicach Wójcic
Pocz¹tek trasy jest identyczny jak trasa nr 5. Tak wiêc opis zacznê od
miejsca rozdzielenia siê dwóch tras: nr 5 i nr 6. Znajdujemy siê na koñcu Leœnej
Wody tu¿ przy znaku drogowym (12,3 km). W lewo skrêca trasa nr 5, a my
jedziemy dalej prosto drog¹ asfaltow¹. Po 400 m skrzy¿owanie, w prawo do Brzegu,
a prosto do Wójcic i Dobrzynia (12,7 km).
Kierujemy siê w stronê Wójcic, po przejechaniu okolo 150 m tu¿ przy
drodze pomnik przyrody - okaza³y, kilkusetletni d¹b szypu³kowy. Po nastêpnych
kilkudziesiêciu metrach kolejny wspania³y okaz. Na tym malowniczym odcinku
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drogi pomiêdzy Smortaw¹ a lasem znajduje siê jeszcze kilka olbrzymich dêbów.
Drog¹ t¹ prowadzi równie¿ zielony szlak turystyczny, który potowarzyszy nam
kilkaset metrów.
Po 1,4 km od ostatniego skrzy¿owania doje¿d¿amy do kolejnego. W prawo droga prowadzi do Dobrzynia, a w lewo do Wójcic (14,1 km). W tym miejscu
stoi tablica informuj¹ca, ¿e znajdujemy siê w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Nadal jedziemy w stronê Wójcic, po 700 m punkt orientacyjny - zielony
szlak odbija w prawo (14,8 km).
My jedziemy jednak jeszcze oko³o 300 m prosto, a¿ do miejsca gdzie asfaltowa droga doœæ ostro skrêca w lewo, a z prawej dochodzi leœna dró¿ka
(15,1 km), w któr¹ skrêcamy.
St¹d ju¿ tylko oko³o 150 m do celu naszej rowerowej podró¿y. Po prawej
stronie, tu¿ przy leœnej dró¿ce stoi bunkier nr 2 (15,25 km).

Trasa nr 7
O³awa - ul. Ba¿antowa - Las Odrzañski - leœne skrzy¿owanie „O³awa
-Bystrzyca-œluza w Lipkach” - Rozdro¿e Ryczyñskie - Ryczyn
D³ugoœæ - 8,5 km
Mapa 1, 5
Tym razem na chwilê odpoczniemy od mrocznych, wojennych bunkrów
i przeniesiemy siê kilka wieków wstecz. Celem kolejnej wycieczki bêdzie rezerwat archeologiczny Grodziska Ryczyñskie, który po³o¿ony jest po prawej stronie
Odry w Lesie Odrzañskim mniej wiêcej w po³owie drogi miêdzy O³aw¹ a Brzegiem.
Pierwsza wzmianka o grodzie pochodzi z 1093 roku. Do roku 1297
Ryczyn by³ najwiêkszym miêdzy Wroc³awiem a Opolem oœrodkiem w³adzy na
Œl¹sku. Œwietnoœæ Ryczyna koñczy siê w XIII wieku. Przyczynia siê do tego
powstanie nowej kasztelanii w O³awie w 1234 roku i budowa nowych miast
O³awy i Brzegu. Gród powoli umiera. Ostatnia wzmianka pochodzi z XVI wieku. Potem ca³y obszar zarasta lasem.
Dziêki temu, ¿e teren znajduje siê z dala od aglomeracji miejskich to do
dziœ w doskona³ej formie zachowa³y siê wa³y grodziska. Widoczne jest równie¿
miejsce gdzie znajdowa³a siê brama wejœciowa oraz pozosta³oœci po fosie. Obok
Du¿ego Ryczynu, w odlegoœci oko³o 100 m po³o¿ony jest Ma³y Ryczyn, a tu¿ za
nim cmentarzysko. W okolicy znajduj¹ siê równie¿ inne grodziska nale¿¹ce do
zespo³u grodów ryczyñskich - w Lednicy, w B³otach oraz na lewym brzegu Odry
w Lipkach.
W tej chwili Grodziska Ryczyñskie stanowi¹ miejsce do prac wykopaliskowych dla studentów archeologii z Wroc³awia i Opola oraz cenne Ÿród³o informacji o tamtych czasach.
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Od pewnego czasu natomiast pojawia siê pomys³ rekonstrukcji Ryczyna
jako kopii grodu kasztelañskiego, w którym tysi¹c lat temu têtni³o ¿ycie.
Na razie jednak mamy tutaj teren objêty ochron¹ rezerwatow¹, na którym
wiosn¹ mo¿na zobaczyæ ca³e po³acie kwitn¹cych przebiœniegów i kaczeñców.
Wycieczkê do Ryczyna zaczynamy identycznie jak trasy nr 5 i 6. Przeje¿d¿amy ulic¹ Ba¿antow¹ do Lasu Odrzañskiego (1,2 km). Po prawej mamy
rezerwat Zwierzyniec. Tu¿ za znajduj¹c¹ siê w tym miejscu leœniczówk¹
(1,45 km) rozpoczyna siê œcie¿ka leœno-archeologiczna oznakowana estetycznymi tablicami informacyjnymi. Niestety czêœæ z nich zosta³a ju¿ zniszczona przez
wandali. Na 1,6 km znajduje siê druga tablica.
Jedziemy prosto, po nastêpnych kilkudziesiêciu metrach droga przechodzi przez wa³ przeciwpowodziowy. W stanach zagro¿enia powodziowego w tym
miejscu stawiana jest zapora uniemo¿liwiaj¹ca przelanie siê wody na osiedle mieszkaniowe na prawobrze¿nej stronie Odry. Je¿eli z tego miejsca udalibyœmy siê
gór¹ wa³u w stronê rzeki to po kilkudziesiêciu metrach dotarlibyœmy do starej
strzelnicy.
Droga, któr¹ jedziemy czêsto jest podmok³a i b³otnista. Szczególnie po
intensywnych opadach deszczu lepiej wyruszyæ na wycieczkê po kilku dniach.
Na 2,3 km droga, któr¹ ca³y czas jedziemy, odbija w prawo. Na 4,2 km spotyka-

D¹b „Rac³aw”
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my trzeci¹ tablicê informacyjn¹ œcie¿ki leœno-archeologicznej. Przy tablicach mo¿emy robiæ sobie krótkie przerwy zapoznaj¹c siê z ich treœci¹. Dowiemy siê
z nich o bogactwie fauny i flory w lasach dorzecza Odry.
Jedziemy jeszcze 700 m do leœnego skrzy¿owania „O³awa-Bystrzyca-œluza
w Lipkach” (4,9 km). Wje¿d¿amy w czerwony szlak turystyczny. W tym miejscu
rodzielaj¹ siê trasy 5, 6 z trasami 7, 8 oraz z prawej koñczy siê wczeœniej opisana
trasa numer 4. W lewo droga prowadzi do Bystrzycy przez rezerwat Kanigóra,
my jedziemy dalej prosto w kierunku Rozdro¿a Ryczyñskiego, które osi¹gamy po
nastêpnych 2,8 km (7,7 km).
Rozdro¿e Ryczyñskie jest to nazwa nieformalna, która funkcjonuje wœród
turystów pieszych i rowerowych. Jest to miejsce przeciêcia siê piêciu dróg. Jad¹c
ostro w prawo przez wa³ przeciwpowodziowy dotrzemy do brzegu Odry, b¹dŸ
jad¹c polami do œluzy w Lipkach. Kieruj¹c siê prosto wjedziemy na szerok¹,
zadban¹ leœn¹ drogê równie¿ prowadz¹c¹ do œluzy w Lipkach. W przeciwn¹ stronê droga doprowadzi nas do Bystrzycy. Nasza trasa prowadzi dalej czerwonym
szlakiem PTTK - skrêcamy ³agodnym ³ukiem w lewo.
Zaczynamy ostatni etap naszej wycieczki. Po 300 m od Rozdro¿a Ryczyñskiego natrafiamy na pomnik przyrody - okaza³y d¹b szypu³kowy „Rac³aw”
(8,0 km). Pod dêbem kamienny obelisk z niemieck¹ inskrypcj¹ ku czci leœniczego z pobliskich Szyd³owic - „Richard Vollack Hegemeißter zu Scheidelwitz 19061928 - 30.06.1928”.
Kilkadziesi¹t metrów dalej droga odbija lekko w lewo. Tutaj trzeba uwa¿aæ, bo przez pomy³kê mo¿na pojechaæ prosto. St¹d ju¿ niedaleko do Grodziska
Ryczyñskiego. Po 500 m od pomnika przyrody docieramy do celu (8,5 km).
Wy³ania siê nam miejsce wypoczynku - drewniane ³aweczki, palenisko i punkt,
gdzie mo¿na schroniæ siê przed deszczem.

Kamienny obelisk w miejscu Grodziska Ryczyñskiego
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Zostawiamy za plecami miejsce postoju. Oko³o 100 m dalej po prawej kamienny obelisk informuj¹cy o Ryczynie. Od tego miejsca kilkadziesi¹t metrów po
lewej Du¿y Ryczyn z dobrze widocznymi obwa³owaniami. Z prawej strony tak zwany Ma³y Ryczyn, a na wprost cmentarzysko. Tutaj czêsto natkniemy siê na œlady
po pracach archeologicznych.
Ze wzglêdów praktycznych do Grodziska Ryczyñskiego najlepiej wybraæ
siê zimow¹ por¹, albo wczesn¹ wiosn¹. Wtedy zaroœla i liœcie drzew nie przys³aniaj¹ nam dawnego grodu.

Wykopaliska archeologiczne w Ryczynie

Trasa nr 8
O³awa - ul. Ba¿antowa - Las Odrzañski - leœne skrzy¿owanie „O³awa
-Bystrzyca-œluza w Lipkach” - Rozdro¿e Ryczyñskie - Ryczyn - B³ota - Dobrzyñ
- Las Lubszañski - bunkier nr 3
D³ugoœæ - 17,4 km
Mapa 1, 5, 6, 7
W tym rozdziale wracamy do poszukiwania kolejnych bunkrów w lasach
w okolicach Dobrzynia. Aby dotrzeæ do bunkra nr 3 najpierw musimy pokonaæ
trasê do Ryczyna (opis trasy nr 7).
Na liczniku rowerowym mamy 8,5 km, z prawej strony mijamy Grodzisko Ryczyñskie kieruj¹c siê ca³y czas prosto. Po 1,2 km (9,7 km) przeje¿d¿amy
du¿e leœne skrzy¿owanie (w lewo droga prowadzi do Bystrzycy). Trzymamy siê
teraz czerwonego szlaku rowerowego, opracowanego przez brzeskich turystów
rowerowych.
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Gdy bêdziemy ju¿ 2,9 km za Ryczynem wyjedziemy z Lasu Odrzañskiego
(11,4 km). Ukazuje siê nam ciekawa budowla stacji pomp w B³otach a w oddali
widaæ zabudowania tej miejscowoœci.

Stacja pomp w B³otach, z ty³u Las Odrzañski
Do samych B³ot mamy jeszcze 800 m (12,2 km) - wtedy wje¿d¿amy na
asfalt. Po 400 m (12,6 km) skrêcamy na skrzy¿owaniu w prawo. Jedziemy teraz
300 m g³ówn¹ drog¹ do koñca wsi (12,9 km), po czym skrêcamy w lewo w bit¹
poln¹ drogê prowadz¹c¹ do Dobrzynia. Polami jedziemy 1,4 km a¿ osi¹gniemy
pierwsze zabudowania (14,3 km). Teraz 300 m mamy do skrzy¿owania w Dobrzyniu (14,6 km). Skrêcamy w prawo na g³ówn¹ drogê, któr¹ jedziemy kolejne
300 m (14,9 km). Tutaj po lewej mamy sklep ogólnospo¿ywczy, za którym zaczyna siê polna droga w stronê Lasu Lubszañskiego. Jedziemy teraz ca³y czas prosto
w stronê widocznego w oddali lasu. Wczeœniej mijamy jeszcze boisko pi³karskie
miejscowego klubu sportowego.
Doje¿d¿amy poln¹ alej¹ do lasu (16,5 km). G³ówny trakt prowadzi prosto, my jednak tam nie jedziemy tylko skrêcamy w prawo i oko³o 200 m przeje¿d¿amy skrajem lasu (16,7 km). W³aœnie zacz¹³ siê najtrudniejszy odcinek
trasy.
Warto zapamiêtaæ to miejsce. W przypadku gdybyœmy od razu nie znaleŸli
bunkra nr 3, miejsce to s³u¿yæ nam bêdzie jako punkt orientacyjny. W tym miejscu stoj¹ s³upki oddzia³owe - kamienne znaki z namalowanymi numerami oddzia³ów lasu. Namalowany numer widoczny jest od strony w³aœciwego oddzia³u.
S³upki te stoj¹ zazwyczaj w po³udniowo-zachodnim naro¿niku oddzia³u lasu.
W miejscu, w którym licznik wskazuje nam oko³o 16,7 km skrêcamy
w lewo do lasu. Tutaj znajduj¹ siê dwa s³upki oddzia³owe - po lewej z numerami
98/126, a po prawej 126/98.
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Tu¿ po wjeŸdzie do lasu po prawej mamy leœn¹ drogê stanowi¹c¹ granicê
oddzia³ów. Mijamy j¹ i jedziemy 400 m prosto do nastêpnego skrzy¿owania
(17,1 km) (s³upek oddzia³owy 124/125 po lewej stronie). Tutaj skrêcamy w prawo i dok³adnie 150 metrów od skrzy¿owania jedziemy bardzo z³¹ drog¹ wyboist¹ i zaroœniêt¹ traw¹.
Jesteœmy ju¿ niedaleko bunkra. Jednak w tym miejscu las jest bardzo gêsty
i nie mo¿na dostrzec celu naszej wyprawy. Na drzewie po lewej stronie przy
naszej dró¿ce powinien znajdowaæ siê zielony znak, który najprawdopodobniej
komuœ s³u¿y³ do orientacji w tym terenie. Teraz najlepiej zejœæ z roweru i prowadz¹c go kierowaæ siê w lewo skos (zgodnie ze strza³k¹ na mapie 7) ledwo widoczn¹ leœn¹ œcie¿k¹. Po oko³o nastêpnych 150 m uka¿e nam siê bunkier nr 3
(17,4 km).

Bunkier nr 3 w okolicach Dobrzynia
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Trasa nr 9
O³awa - „Piachy” - Lipki - jaz i œluza w Lipkach - Szyd³owice - Dobrzyñ
- Las Lubszañski - bunkier nr 4
D³ugoœæ - 22,1 km
Mapy (kolejno) 1, 8, 9, 6, 7
Celem trasy numer 9 jest czwarty i najprawdopodobniej ostatni bunkier
po³o¿ony w jednej linii i w jednakowej odleg³oœci od siebie. Czwarty bunkier
po³o¿ony jest najdalej od O³awy w Lesie Lubszañskim w okolicach Dobrzynia.
Tym razem, dla urozmaicenia wycieczki, pojedziemy lewobrze¿n¹
czêœci¹ Odry. Pocz¹tkowo jedziemy tras¹ numer 3, która prowadzi do obeliska
w Gaci oraz do zamku w Brzegu. W Lipkach drogi rozje¿d¿aj¹ siê.
Opis drogi rozpocznê od skrzy¿owania w Lipkach na 7,8 km. Jesteœmy na
wysokoœci sklepu ogólnospo¿ywczego. Prosto brukowana droga prowadzi doBrzegu, w prawo do stacji PKP Lipki i dalej do Gaæ, a w lewo do jazu na Odrze.
Do jazu i œluzy od tego miejsca prowadzi nowa asfaltowa droga wybudowana przy okazji powsta³ego w 2002 nowoczesnego stopnia wodnego. Od skrzy¿owania jedziemy 1,8 km (9,6 km) do nowego jazu. Zast¹pi³ on wys³u¿ony, ponad 100-letni jaz iglicowy, który znajdowa³ siê kilkadziesi¹t metrów dalej. Pozosta³y tam jedynie murowane podpory na œrodku rzeki i po obu stronach brzegu.

Stuletni, nieistniej¹cy ju¿ jaz iglicowy (zdjêcie z 1997 r.)
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Przeje¿d¿amy przez Odrê i po 800 metrach docieramy do kana³u i œluzy
w Lipkach (10,4 km). Teraz od œluzy mamy tylko 400 m do ostrego zakrêtu w
lewo przy którym stoi ósma tablica szlaku leœno-archeologicznego (10,8 km).
Wje¿d¿amy do Lasu Odrzañskiego. Jedziemy 600 metrów do du¿ej polany i skrzy¿owania dróg (11,4 km). Na polanie stoi przeciwpowodziowa budowla hydrotechniczna - w okresie zagro¿enia powodzi¹, w celu ochrony O³awy przed zalaniem, zapora umo¿liwia skierowanie nadmiaru wody do Lasu Odrzañskiego.
Kieruj¹c siê w lewo dojechalibyœmy do Rozdro¿a Ryczyñskiego, my jednak skrêcamy w prawo udaj¹c siê niez³¹ drog¹ do Szyd³owic. Na wprost skrzy¿owania widoczna jest jeszcze jedna droga, w³aœciwie leœna dró¿ka, która nieco „na
skróty” prowadzi do Ryczyna.
Po 5,4 km od skrzy¿owania w Lipkach wyje¿d¿amy z Lasu Odrzañskiego.
Wy³ania siê nam widok na szerokie pola i zabudowania Szyd³owic. Koñczy siê
asfalt, a zaczyna droga z betonowych p³yt (13,2 km). Jedziemy tak 2 km do wsi,
do pierwszego skrzy¿owania, na którym skrêcamy w lewo (15,2 km). Po oko³o
400 m znowu skrêcamy w lewo (15,6 km) - prosto droga prowadzi do Brzegu.
Po krótkiej chwili opuszczamy Szyd³owice i po 1 km doje¿d¿amy do rozdro¿a przy krzy¿u i tablicy upamiêtniaj¹cej powódŸ z 1997 roku (16,6 km).
Jedziemy siê w prawo. Po 2,3 km wje¿d¿amy na chwilê do Dobrzynia. Na
pierwszym skrzy¿owaniu musimy skrêciæ w prawo na Lubszê (18,9 km). St¹d
jedziemy oko³o 500 m, aby tu¿ za wsi¹ skrêciæ w lewo w poln¹, bit¹ drogê prowadz¹c¹ do Lasu Lubszañskiego (19,4 km).
Do skraju lasu mamy 600 m (20 km). Od tego, miejsca dla lepszej orientacji, warto liczyæ po lewej stronie prostopadle dochodz¹ce do naszej drogi przecinki leœne. Pó³tora kilometra jedziemy ca³y czas prosto. Mijamy 5 leœnych prze-

Bunkier nr 4 w Lesie Lubszañskim
34

cinek. Pi¹ta przecinka jest oznakowana - tablica informuj¹ca o punkcie czerpania wody (21,5 km).
Z tego miejsca jedziemy jeszcze 400 m dalej prosto do przecinki numer
szeœæ (21,9 m). Uwaga, tu skrêcamy w lewo i odmierzamy oko³o 150 m! Teraz
schodzimy z roweru odwracamy siê w prawo i idziemy prostopadle do drogi oko³o 80 m. Przedzieraj¹c siê przez leœne zaroœla, trawê i gêsto poroœniête drzewa
dojdziemy do bunkra nr 4 (22,1 km). Bunkier numer 4 jest dosyæ ³atwo odnaleŸæ
pilnuj¹c dok³adnie ostatnich wskazówek. Jest on jednak niewidoczny z drogi szczególnie latem, kiedy skutecznie ukrywa go bujna przyroda.

Trasa nr 10
O³awa - Janików - las w okolicach Janikowa - betonowe wie¿yczki - ruiny strzelnicy dzia³
D³ugoœæ - 11,0 km
Mapy (kolejno) 1, 5, 10
Kolejnymi obiektami o charakterze militarnym i niew¹tpliwie w jakiœ sposób powi¹zanymi z wczeœniej opisanymi bunkrami s¹ tajemnicze betonowe wie¿yczki w lesie niedaleko Janikowa i Nowego Dworu. Wie¿yczki te znajduj¹ siê w
pobli¿u strzelnicy artyleryjskiej, o której by³a mowa przy okazji opisywania historii zak³adów zbrojeniowych Kruppa (trasa nr 5). Po naniesieniu wie¿yczek i
strzelnicy na mapê topograficzn¹ okaza³o siê, podobnie jak w przypadku czterech bunkrów, ¿e obiekty te równie¿ znajduj¹ siê w liniii prostej oraz w równej
od siebie odleg³oœci - oko³o 500 m. Te dwie proste - jedna ³¹cz¹ca cztery bunkry,
a druga ³¹cz¹ca wie¿yczki i strzelnicê - po³o¿one s¹ równolegle, przesuniête wzglêdem siebie oko³o 200 m. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e wszystkie te obiekty mia³y
zwi¹zek z zak³adem zbrojeniowym w Jelczu.
Wycieczkê do lasu miêdzy Janikowem i Nowym Dworem zaczynamy oczywiœcie pod o³awskim mostem. Tym razem trasa prowadzi g³ówn¹ drog¹ O³awa Bierutów numer 452. Jedziemy równoczeœnie trasami numer 2, 11, 12 i 14.
Bez wiêkszych osobliwoœci krajobrazowych wartych odnotowania doje¿d¿amy do skrzy¿owania w Janikowie (5,9 km). W prawo droga do Bystrzycy, w lewo
do Hanny i Jelcza-Laskowic. My jedziemy dalej prosto. Po 300 m od skrzy¿owania po obu stronach zaczyna siê las (6,2 km). Po nastêpnych 600 m z prawej
strony mijamy leœniczówkê (6,8 km).
Po 7,9 km od O³awy droga numer 452 przecina szerok¹, bit¹ leœn¹ drogê
prowadz¹c¹ lasem z Bystrzycy do Nowego Dworu. Drogê tê ³atwo zauwa¿yæ,
gdy¿ zdecydowanie odró¿nia siê od innych leœnych przecinek. Czêsto te¿ przy tej
drodze stoj¹ samochody osób, które w tym miejscu zatrzymuj¹ siê, aby pospacerowaæ po lesie.
Droga do Nowego Dworu stanowiæ teraz bêdzie nasz punkt orientacyjny
do dalszej czêœci naszej wycieczki. Od tej drogi liczymy po lewej stronie leœne
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przecinki. Bowiem po oko³o 700 m, na drugiej przecince (8,6 km) skrêcamy
w lewo do lasu.
Teraz jedziemy oko³o 500 m t¹ przecink¹ (9,1 km). Wtedy znowu po lewej oko³o 30 m od drogi uka¿e siê nam dobrze zachowana betonowa wie¿yczka.
Mo¿emy sobie tutaj zrobiæ przerwê i dok³adnie poogl¹d¹æ pozosta³oœæ z czasów
II wojny œwiatowej.

Betonowa wie¿yczka
w lesie niedaleko Janikowa
Ruszamy dalej t¹ sam¹ przecink¹. Jedziemy oko³o 400 m do leœnego skrzy¿owania (9,5 km). Tu skrêcamy w lewo i jedziemy ca³y czas prosto 400 m do
miejsca gdzie po lewej stronie w g³êbi lasu znajduje siê, albo w³aœciwie znajdowa³a siê druga wie¿yczka (9,9 km). Wie¿yczka jest zburzona. Najprawdopodobniej zosta³a wysadzona w powietrze, jej resztki s¹ porozrzucane w promieniu
kilkudziesiêciu metrów.
Dalej jedziemy prosto oko³o 150 m a¿ do drogi, któr¹ wczeœniej przecinaliœmy - do Nowego Dworu (10,05 km). Skrêcamy w prawo i jedziemy w³aœnie
w tym kierunku. Jedziemy szerok¹, utwardzon¹, ale mocno wyboist¹ leœn¹ drog¹.
Po oko³o 300 m (10,35 km) po lewej stronie w g³êbi lasu widoczne s¹ betonowe
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mury strzelnicy artyleryjskiej. W³aœciwie mo¿na by³oby siê ju¿ st¹d przedrzeæ
w kierunku ruin. Jednak, ¿eby zobaczyæ ogrom i znaczenie tego miejsca warto
przejechaæ jeszcze prosto oko³o 350 m do kolejnego skrzy¿owania (10,7km).
Tutaj skrêcamy w lewo i wje¿d¿amy na betonowy trakt. Po 300 m osi¹gamy stanowiska strzeleckie (11,0 km). Jesteœmy w³aœciwie u celu podró¿y. Resztki
betonowej drogi œwiadcz¹ o tym, ¿e porusza³ siê têdy ciê¿ki sprzêt. Trzy stoj¹ce
w tym miejscu betonowe konktrukcje najprawdopodobniej s³u¿y³y do mocowania
dzia³. Znajduj¹ siê one dok³adnie 150 m na wprost od betonowego kulochwytu,
wype³nionego piachem.
Warto tutaj pojeŸdziæ i rozejrzeæ siê w tej okolicy. Mo¿na znaleŸæ tutaj
wiele ciekawych miejsc - betonow¹ drogê ³¹cz¹c¹ stanowiska strzeleckie ze strzelnic¹, dziwne zag³êbienia w ziemi, otoczone wa³em - byæ mo¿e kiedyœ wype³nione
wod¹. Miejsce to jest czêsto odwiedzane przez okolicznych mieszkañców oraz
„poszukiwaczy skarbów”.

Strzelnica w lesie miêdzy Janikowem a Nowym Dworem

Kulochwyt od strony pólnocno-zachodniej
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Trasa nr 11
O³awa - Janików - Hanna - lasy w okolicach Jelcza - £¹ki Nowodworskie
i Piekarskie - bunkry w Jelczu
D³ugoœæ - 15,0 km
Mapy 1, 2, 3, 11
Tym razem wyjedziemy na wycieczkê do Jelcza, ale nie tak jak zwykle
drog¹, któr¹ pokonujemy samochodem, ale o wiele ciekawsz¹, a przy okazji zwiedzimy kolejne bunkry w okolicznych lasach.
Wyruszamy spod o³awskiego mostu i najpierw udajemy siê w kierunku
Janikowa drog¹ numer 396. Na skrzy¿owaniu w Janikowie (5,9 km) skrêcamy
w lewo i jedziemy asfaltow¹ drog¹, o jeszcze stosunkowo ma³ym natê¿eniu ruchu. Drog¹ biegnie lasem w kierunku Jelcza. Po 1 km (6,9 km) od skrzy¿owania
przeje¿d¿amy przez znany nam ju¿ mostek na Smortawie. Potem mijamy ci¹gn¹c¹ siê przez pó³ kilometra szkó³kê leœn¹ (8 km).
Nastêpnie po lewej (8,5 km) widzimy Hannê - chyba najbardziej znan¹
w okolicy stadninê koni. Jedziemy dalej ca³y czas prosto asfaltow¹ drog¹. Oko³o
1,9 km za Hann¹ (10,4 km) tu¿ przy drodze w niewielkiej odleg³oœci od siebie
stoj¹ okaza³e pomniki przyrody - dwa dêby szypu³kowe.
Zaraz potem doje¿d¿amy do g³ównej drogi O³awa - Jelcz-Laskowice
(10,9 km). Skrêcamy w prawo, ale drog¹ t¹ jedziemy tylko oko³o 100 m, bowiem
tu¿ za mostem (kolejny raz na Smortawie) zje¿d¿amy w prawo na du¿e pobocze,
do którego dochodzi leœna szeroka droga (11,1 km).
Dalsza czêœæ trasy wiedzie leœnym duktem. Jedziemy ca³y czas prosto szerok¹ i najbardziej odznaczaj¹c¹ siê drog¹. Po 1,5 km (12,6 km) jazdy doje¿d¿amy do starego murowanego z ceg³y i pokrytego drewnianymi belkami mostku.

Murowany mostek
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Mostek ten przebiega przez jeden z wielu w tych okolicach rowów melioracyjnych. 50 m dalej mamy skrzy¿owanie, na którym kierujemy siê w lewo. Po
nastêpnych 500 m z prawej strony dochodzi do nas czerwony szlak turystyczny
(13,1 km). W tym miejscu mijamy równie¿ III Staw Jelczañski, który powoli
zarasta zamieniaj¹c siê w mokrad³a. Tu¿ za stawem wy³aniaj¹ siê przed nami
rozleg³e £¹ki Piekarskie, a z prawej strony dochodzi do nas dró¿ka, któr¹ przebiega trasa numer 14 (13,4 km). Przecinamy £¹ki Piekarskie jad¹c 400 m równoczeœnie tras¹ nr 14, a¿ do kolejnego mostku (13,8 km). Za mostkiem mamy
II Staw Jelczañski, który prezentuje siê o wiele lepiej ni¿ poprzedni. Odbijamy
w tym miejscu od czerwonego szlaku turystycznego i trasy nr 14 skrêcaj¹c
w lewo. Teraz przez ponad 1 km jedziemy ciekaw¹ leœn¹ œcie¿k¹, któr¹ w czasie
s³onecznej pogody spaceruje wielu mieszkañców Jelcza. Œcie¿k¹ t¹ doje¿d¿amy
do bitej, szerokiej drogi ³¹cz¹cej Jelcz z Nowym Dworem (15 km).
W tym miejscu osi¹gamy cel naszej dzisiejszej wyprawy. Po lewej stronie
parê metrów od œcie¿ki stoi dobrze widoczne betonowe wejœcie do bunkru. Jest to
pocz¹tek ca³ego systemu bunkrów w tej okolicy. Warto zejœæ z roweru i obejœæ to

Jedno z wielu wejœæ do bunkru
miejsce. Bunkry ci¹gn¹ siê w sumie przez kilkaset metrów w kilku niezale¿nych od
siebie systemach. S¹ one w bardzo dobrym stanie i ³atwo dostêpne. Mo¿na równie¿
wejœæ do œrodka, a dziêki otworom wentylacyjnym jest w nich dosyæ jasno.
W pobli¿u bunkrów odnajdujemy równie¿ kilka innych budowli, a w³aœciwie pozosta³ych po nich ruinach, fundamentach i gruzowiskach.
Zwiedzaj¹c to miejsce nale¿y jednak zachowaæ du¿¹ ostro¿noœæ, aby ca³o
i zdrowo wróciæ w drogê powrotn¹ do O³awy.
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Trasa nr 12
O³awa - Janików - lasy w okolicach Janikowa - bunkier miêdzy Wójcicami a Minkowicami O³awskimi
D³ugoœæ - 12,85 km
Mapy 1, 3, 10, 12
Kolejny obiekt architektury militarnej znajduje siê w miejscu ³atwo dostêpnym, w lesie miêdzy Wójcicami a Minkowicami O³awskimi. Obiekt tu¿ przy
leœnej dró¿ce o bli¿ej nieznanym przeznaczeniu, zachowany w bardzo dobrym
stanie.
Pocz¹tek wyprawy identyczny jak trasa nr 10. Drog¹ 396 jedziemy z O³awy do Janikowa. Prosto przeje¿d¿amy przez tamtejsze skrzy¿owanie (5,9 km),
mijamy leœniczówkê (6,8 km) i przecinamy leœn¹ drogê do Nowego Dworu
(7,9 km).
Nastêpnie docieramy do skrzy¿owania drogi 396 z drog¹ Bystrzyca Minkowice O³awskie (10,5 km). W tym miejscu skrêcamy w lewo i udajemy siê
w kierunku Minkowic. Od tego miejsca dobrze jest liczyæ dochodz¹ce do drogi
przecinki leœne (pierwsza jest tu¿ za skrzy¿owaniem), bowiem skrêcamy w czwart¹
przecinkê po lewej stronie (12,2 km).
Droga na tej przecince ró¿ni siê od innych, gdy¿ jest o utwardzonej nawierzchni. Na pewno têdy porusza³ siê kiedyœ ciê¿ki sprzêt. Jedziemy teraz
400 m ca³y czas prosto, najpierw przeje¿d¿aj¹c przez jedno leœne skrzy¿owanie,
a potem na nastêpnym skrêcaj¹c w lewo skos (12,6 km). £atwo tutaj o pomy³kê,

Bunkier przy leœnej drodze
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gdy¿ g³ówna dró¿ka prowadzi prosto. St¹d ju¿ tylko oko³o 250 m do betonowego
bunkru przy leœnej drodze (12,85 km).

Bunkier w ca³ej swojej okaza³oœci
Wewn¹trz bunkier sk³ada siê z dwóch czêœci. Pierwsza na parterze ze
œladami po miejscowych poszukiwaczach skarbów oraz druga w górnej czêœci,
na któr¹ dostajemy siê po betonowych schodach. Tutaj mamy cztery otwory okienne
na ka¿d¹ stronê œwiata. Przy oknach resztki zawiasów od istniej¹cych kiedyœ
okiennic. Wewn¹trz i na zewn¹trz bunkru liczne wystaj¹ce, pordzewia³e stalowe
konktrukcje o bli¿ej nieokreœlonym przeznaczeniu.

Trasa nr 13
O³awa - ul. Siedlecka - Winna Góra - las w okolicy Siedlec
D³ugoœæ - 10,3 km
Mapy 2, 13
Tym razem na wycieczkê wybierzemy siê w interesuj¹ce miejsce po³o¿one
tylko 4 km od O³awy. Tym miejscem jest Winna Góra, przed II wojn¹ œwiatow¹
okreœlana równie¿ jako Sosnowe Wzgórza. S¹ to zalesione zespo³y wydm tworz¹ce urokliwe miejsce do czynnego wypoczynku. Okolica ta lata swojej œwietnoœci prze¿ywa³a na pocz¹tku XX wieku.
W wydanym w roku 1935 przewodniku turystycznym „Ohlau und Umgebung” („O³awa i okolice”) czytamy o znajduj¹cej siê tutaj restauracji „Winna
Góra”, leœniczówce, placu zabaw dla dzieci, miejscu widokowym na panoramê
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O³awy oraz strzelnicy sprzed I wojny œwiatowej s³u¿¹cej o³awskiemu garnizonowi huzarów.
Winna Góra swoj¹ nazwê wziê³a od znajduj¹cej siê tutaj przez krótki czas
winnicy, która w XVIII wieku powsta³a na polecenie Fryderyka Wielkiego zafascynowanego tym miejscem. Uprawa winogron okaza³a siê jednak nietrafion¹
inwestycj¹, ale dziêki temu stoj¹ce zabudowania przekszta³cono póŸniej w restauracjê. Po drugiej wojnie œwiatowej budynki popada³y w coraz wiêksz¹ ruinê
i tylko dziêki prywatnej inicjatywie miejsce to odzyska³o swoj¹ dawn¹ œwietnoœæ.
Sosnowe Wzgórza mia³y te¿ swoj¹ wspó³czesn¹ historiê. W latach
90-tych na tym terenie dzia³a³a kopalnia piasku, która powoli zaczê³a zamieniaæ
to miejsce w równinê. I tylko dziêki protestom mieszkañców O³awy oraz ró¿nych
o³awskich instytucji powstrzymano dalsze niszczenie tej okolicy. Warto zaznaczyæ, ¿e kopalnia piasku poch³onê³a najwiêksze wzniesienie o wysokoœci 140 m
n.p.m. W tym miejscu jest obecnie p³askie wyrobisko zalesione m³odymi sosnami. Natomiast teraz najwy¿szy punkt Sosnowych Wzgórz mamy na Winnej
Górze - 133 m n.p.m.
Nasz¹ wyprawê rozpoczynamy przy moœcie na Odrze, ale tym razem mostu nie przekraczamy tylko kierujemy siê ul. Ryback¹ w dó³ rzeki. Po 200 m
mijamy zabudowania dawnej rzeŸni. Za rzeŸni¹ droga w lewo prowadzi na osiedle Chrobrego, my jedziemy prosto. Po 800 m mijamy po prawej oczyszczalniê
œcieków, a po 1,5 km osi¹gamy skrzy¿owanie z drog¹ O³awa - Siedlce wychodz¹c¹ od mostu na O³awce. Tutaj skrêcamy w prawo i jedziemy stosunkowo ma³o
uczêszczan¹ drog¹ w kierunku Siedlec. Administracyjnie nadal jesteœmy w O³awie mimo, ¿e po obu stronach mamy rozleg³e pola w dolinie miêdzy Odr¹ a rzek¹
O³awa. Dopiero na 3,5 km mamy ostatnie zabudowania nale¿¹ce do O³awy. St¹d
w oddali po lewej stronie w ca³ej swojej okaza³oœci widoczna jest Winna Góra.
Kilkadziesi¹t metrów dalej z prawej strony do asfaltowej drogi dochodzi
droga wy³o¿ona granitow¹ kostk¹. Prowadzi ona do dawnej - dzia³aj¹cej przed
wojn¹ - cegielni. Obecnie w miejscu tym mieszkaj¹ Siedlczanie.
Oko³o 300 m dalej (3,8 km) po lewej mamy bit¹ drogê prowadz¹c¹ w³aœnie do kompleksu restauracji w Winnej Górze. Znajdujemy siê u podnó¿a najwiêkszego wzniesienia, po którym prowadzi asfaltowa droga. St¹d do szczytu
mamy 300 m (4,1 km). Tu¿ za szczytem mamy po lewej stronie pierwsz¹ przecinkê leœn¹, w któr¹ skrêcamy i jedziemy 300 m. Po lewej mamy kilkunastoletni
las, a po prawej m³odnik.
Doje¿d¿amy do pierwszego leœnego skrzy¿owania (4,4 km). Uwaga, tutaj
³atwo mo¿na siê pomyliæ! W lewo droga prowadzi do Winnej Góry (widoczne
zabudowania), po prawej mamy szeroki leœny dukt. My kierujemy siê jednak
prosto, ale nie w stronê lepiej widocznej drogi w dó³ w kierunku pola, ale lekko
w prawo i pod górkê ledwie zaznaczon¹ œcie¿k¹ pomiêdzy wysokimi sosnami.
Po nastêpnych 50 m (4,45 km) œcie¿ka staje siê ju¿ wyraŸna i prowadzi oko³o
150 m skrajem lasu do leœnej przecinki (4,6 km). Skrêcamy w lewo i jedziemy
lekko pod górê. Po 50 m na szczycie wzniesienia skrêcamy w prawo. Jesteœmy
teraz na w¹skiej - na szerokoœæ kierownicy - i krêtej œcie¿ce. Po oko³o 250 m
agresywnej, ale frapuj¹cej jeŸdzie wyje¿d¿amy przed rozleg³y, p³aski teren poro45
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œniêty m³odymi sosnami i brzozami (4,9 km). W tym w³aœnie miejscu w latach
90-tych swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi³a firma wydobywaj¹ca piasek.

Okolica, z której wydobywano piasek
Na wzniesieniu skrêcamy w lewo i oko³o 100 m jedziemy w stronê starego, sosnowego lasu (5 km). Teraz kierujemy siê dobrze widoczn¹ drog¹. Po oko³o
250 m ostry zakrêt w prawo, nastêpne 150 m znowu ostry zakrêt tym razem
w lewo i dalej 50 m do kolejnego zakrêtu po k¹tem 90 stopni znowu w prawo.
Mamy jeszcze oko³o 250 m do leœnego skrzy¿owania (5,7 km), na którym kierujemy siê w prawo, na drogê prowadz¹c¹ do miejsca, gdzie swoj¹ dzia³alnoœæ
prowadzi³a kopalnia piasku. Doje¿d¿amy tam po 500 m (6,2 km). W tym miejscu
mamy pozosta³oœæ po tej firmie - drogê z betonowych p³yt prowadz¹c¹ do g³ównej asfaltowej szosy O³awa - Siedlce. My jednak odbijamy w lewo i oko³o 700 m
jedziemy piêknym odcinkiem piaszczystego, leœnego duktu po wyraŸnych w tym
miejscu wydmach. Warto zwróciæ równie¿ uwagê na ci¹gn¹cy siê przez jakiœ
czas wzd³u¿ drogi po lewej stronie doœæ wysoki wa³. S¹ to resztki istniej¹cej tutaj
przed I wojn¹ œwiatow¹ strzelnicy o³awskich huzarów.
Po 700 m (6,9 km) doje¿d¿amy do kolejnego skrzy¿owania na granicy
starego i m³odego lasu oraz powoli zarastaj¹cej polany. Tutaj jedziemy w prawo
200 m lekko w dó³, potem skrêcamy w lewo (7,1 km). Z tego miejsca widaæ na
wprost pola, a za nimi Siedlce. Jedziemy 200 m, by na chwilê wyjechaæ z lasu
(7,3 m), a po nastêpnych 200 m (7,5 km) z powrotem do niego wjechaæ. Teraz
najpierw jedziemy pod górkê piaszczyst¹ drog¹, a nastêpnie kilkadziesi¹t metrów zje¿d¿amy do kolejnego rozdro¿a (7,85 km). Mo¿emy tutaj ³atwo pomyliæ
drogi - kierujemy siê w lewo, a nie prosto w lepiej widoczn¹, prowadz¹c¹ na pola
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drogê. Punktem orientacyjnym tego miejsca mo¿e byæ du¿a wydma po prawej
stronie.
Teraz jedziemy ca³y czas prosto. Po ponad pó³ kilometra drogi (8,4 km) z
lewej strony z góry dochodzi do nas kolejna dró¿ka. Od tego miejsca jedziemy
jeszcze 500 m (8,9 km) do skrzy¿owania, które ju¿ dzisiaj zaliczyliœmy. W³aœnie
koñczymy pierwsz¹ pêtlê. Skrêcamy w lewo w przecinkê, któr¹ ju¿ jechaliœmy 500 metrów jedziemy do betonowej drogi (9,4 km), ale tym razem kierujemy siê
w prawo i zaczynamy ostatni odcinek naszej trasy. Jedziemy 900 m ca³y czas
prosto szerok¹, pofa³dowan¹ drog¹. Jest to teren, gdzie przewa¿a las liœciasty,

Droga prowadz¹ca przez wydmy
przez co szczególnego uroku nabiera to miejsce w czasie s³onecznej, jesiennej
pogody.
W koñcu pokonujemy drug¹ pêtlê, a tym samym ca³¹ „ósemkê” (10,3 km).
Jesteœmy w miejscu, gdzie zaczêliœmy nasz¹ wycieczkê po Sosnowych Wzgórzach (na mapce punkt 4,4 km). U celu naszej trasy znajdujemy betonowy krzy¿
upamiêtniaj¹cy bli¿ej nieznan¹ tragediê.
Dalsz¹ drogê przebywamy ju¿ wed³ug w³asnej inicjatywy. Mo¿emy wróciæ od razu do O³awy albo mo¿emy do³¹czyæ i kontynuowaæ trasê nr 15. Mo¿emy
równie¿ odwiedziæ Winn¹ Górê, a potem jeszcze samodzielnie odkrywaæ nowe
miejsca w tej okolicy. Teren ten nie jest zbyt rozleg³y, tak wiêc nie grozi nam
zgubienie siê, a liczne dró¿ki, œcie¿ki i leœne dukty dostarcz¹ nam wspania³ych
wra¿eñ.

48

Trasa nr 14
O³awa - Janików - lasy w okolicach Janikowa - staw hodowlany
w Nowym Dworze - £¹ki Nowodworskie i Piekarskie - Stawy Jelczañskie - Jelcz - ruiny zamku w Jelczu-Laskowicach
D³ugoœæ - 16,8 km
Mapy 1, 3, 10, 11
Wyje¿d¿amy spod o³awskiego mostu i kierujemy siê drog¹ nr 396 w stronê Janikowa i Bystrzycy O³awskiej. Przez ponad 6 km jedziemy asfaltem. Najpierw prosto przeje¿d¿amy przez skrzy¿owanie w Janikowie (5,9 km), a potem
300 m dalej skrêcamy w lewo do lasu (6,2 km). Po prawej mijamy teraz leœny
parking dla samochodów, nastêpnie leœniczówkê i stoj¹cy naprzeciw domek myœliwski „Hubertówka”(6,5 km). W tym te¿ miejscu wje¿d¿amy na czerwony szlak
turystyczny, który bêdzie nam czêsto towarzyszyæ podczas dzisiejszej wycieczki.
Za leœniczówk¹ jedziemy ju¿ tylko lasem szerok¹, piaszczyst¹ i mocno
pofa³dowan¹ drog¹. Po 1,4 km za leœniczówk¹ (7,9 km) natykamy siê na doœæ
pokrêtne leœne skrzy¿owanie. W tym miejscu najpierw skrêcamy w lewo, by po
100 m odbiæ w prawo. Teraz znowu jedziemy ca³y czas prosto. Równie¿ wtedy,
gdy mijamy skrzy¿owanie (9,65 km) - w tym punkcie zostawiamy chwilowo czerwony szlak, który prowadzi w lewo.
Od tego miejsca jedziemy jeszcze oko³o 200 m, a¿ dotrzemy na wa³ okalaj¹cy stawy hodowlane w Nowym Dworze (9,85 km). Widok jest naprawdê imponuj¹cy, przed nami roztacza siê kilkudziesiêciohektarowe „jezioro”.

Staw hodowlany w Nowym Dworze
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Parê lat wczeœniej okolica ta by³a jeszcze ciekawsza. Mo¿na by³o spotkaæ
tutaj setki tysiêcy ptaków, czêsto bardzo rzadkich okazów, ktore stanowi³y ornitologiczne pere³ki. Nowy Dwór le¿a³ bowiem na trasie przelotów wielu gatunków
ptactwa. Niestety rozbie¿noœæ interesów spowodowa³a, ¿e ptaki te zostaly skutecznie przepêdzone przez hodowców ryb. A skutecznoœæ tê mo¿na zauwa¿yæ po
panuj¹cej tu obecnie ciszy.
Wa³em, wzd³u¿ brzegu stawu jedziemy oko³o 750 m. Œcie¿ka jest podmok³a, trawiasta i mocno zryta przez ¿eruj¹ce dziki. Jedziemy wiêc dosyæ wolno
i mocno odczuwamy trudy tej podró¿y. Doje¿d¿amy w koñcu do bitej drogi prowadz¹cej z Nowego Dworu do wszystkich tutaj zbiorników wodnych (10,6 km).
Zje¿d¿amy z wa³u, skrêcaj¹c w lewo. Bita droga prowadzi wzd³u¿ znajduj¹cych
siê po prawej stronie pozosta³ych stawów. Po 600 m mijamy ostatni akwen
(11,2 km), za którym skrêcamy w prawo. Dwieœcie metrów jedziemy skrajem
£¹k Nowodworskich, których widok roztacza siê nam po lewej stronie. Po przejachaniu ³¹ki skrêcamy w lewo (11,4 km) i jedziemy teraz lasem miêdzy £¹kami
Nowodworskimi a Piekarskimi. Po 1,1 km (12,5 km) wyje¿d¿amy z lasu i skrêcamy w prawo na drogê przecinaj¹c¹ £¹ki Piekarskie. Znajdujemy siê teraz na
trzech szlakach - naszej trasie nr 14, trasie nr 11 oraz ponownie na czerwonym
szlaku turystycznym.
Przecinamy £¹ki Piekarskie i po 400 m docieramy do mostku na skraju
³¹k i kolejnego lasu (12,9 km). Tutaj trasa nr 11 odbija w lewo, a my jedziemy
prosto (razem z czerwonym szlakiem) wzd³u¿ II Stawu Jelczañskiego. Dukt ten
prowadzi a¿ do szutrowej drogi ³¹cz¹cej Jelcz - Laskowice z Nowym Dworem
(13,65 km). Skrêcamy w lewo i jedziemy w kierunku Jelcza - Laskowic. Po 350 m
(14 km) mijamy po lewej stronie bunkry - cel trasy nr 11, a nastêpnie po prawej I
Staw Jelczañski (14,2 km). Zaczyna siê droga asfaltowa, któr¹ dojedziemy do g³ównej
drogi O³awa - Jelcz-Laskowice (15,1 km).
Skrêcamy w lewo i jedziemy g³ówn¹ drog¹ w kierunku O³awy. Po 200 m
przeje¿d¿amy przez skrzy¿owanie z drog¹ do Wroc³awia (15,3 km), by po nastêpnych 200 m (15,5 km) zjechaæ na prawo na chodnik, a za nim na ma³y mostek na ul. Ogrodowej. Kierujemy siê prosto w stronê widocznego z przodu koœcio³a. Za koœcio³em (15,9 km) skrêcamy w prawo w star¹ brukowan¹ ulicê Odrzañsk¹. U wylotu tej ulicy roztacza siê przed nami widok na stare koryto Odry,
a za wod¹ w okresie gdy drzewa nie maj¹ liœci widzimy ruiny zamku (16,05 km).
Aby dotrzeæ do ruin musimy objechaæ stare koryto rzeki. W tym celu najpierw skrêcamy w lewo i 400 m jedziemy wzd³u¿ starorzecza Odry i rozbuja³ych
w tym miejscu zaroœli. Po 400 m (16,45 km) zje¿d¿amy z brukowanej drogi na
prawo na œcie¿kê prowadz¹c¹ przez podmok³¹ ³¹kê. Po 100 m (16,55 km) znowu
kierujemy siê w prawo i teraz mamy ju¿ tylko 250 ostatnich metrów do ruin
zamku (16,8 km). Ruiny zamku po³o¿one s¹ na wzniesieniu, tak wiêc ostatni
odcinek drogi prowadzi ostro pod górê.
Zamek pochodz¹cy z XIII wieku nale¿a³ do ksi¹¿¹t wroc³awskich. Na
pocz¹tku XV zamek kupi³a wroc³awska rodzina, która zmieni³a jego charakter
z obronnego na reprezentacyjny. Najwiêksze przejœcia budowla ta mia³a w wieku
XVII, kiedy to podczas wojny trzydziestoletniej zamek by³ trzykrotnie zdobywa50

ny. Potem w³aœciciele zamku przenieœli siê do Laskowic, a zamek zamieniono na
browar, który funkcjonowal do 90-tych lat XIX wieku. Krótko istnia³a tam równie¿ gorzelnia z wyszynkiem. Na prze³omie XIX i XX wieku budynki na wyspie
wraz z czêœci¹ zamku wysadzono w powietrze. Od tej pory zamek popada³ w
coraz wiêksz¹ ruinê.

Widok z ul. Odrzañskiej na stare koryto Odry i ruiny zamku

Ruiny zamku
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Trasa nr 15
O³awa - Winna Góra - Siedlce - Zakrzów - Kotowice - jaz Ratowice
D³ugoœæ - 15,1 km
Mapy (kolejno) 2, 14, 13, 15, 16
Przedostatnia wyprawa pocz¹tkowo biegnie identycznie jak trasa nr 13.
Jest to wycieczka, która w wiêkszoœci prowadzi drogami asfaltowymi. Od mostu
jedziemy ul. Ryback¹ w stronê zabudowañ starej rzeŸni (200 m). Potem jedziemy
wzd³u¿ bulwaru nad Odr¹, boiska pi³karskiego i strzelnicy sportowej, mijamy
oczyszczalniê œcieków (800 m) i doje¿d¿amy do skrzy¿owania przed mostem na
O³awce (1,5 km). Tutaj kierujemy siê w prawo udaj¹c siê drog¹ do Siedlec.
Po 3,8 km mijamy zjazd do restauracji Winna Góra, która od d³u¿szego
czasu widoczna by³a z drogi, któr¹ jechaliœmy. Potem mamy niewielkie wzniesienie, na szczycie którego w lewo odbija trasa nr 13. My jedziemy prosto, drog¹
przecinaj¹c¹ dawne Sosnowe Wzgórza.
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Po 5,8 km osi¹gamy Siedlce, które ci¹gn¹ siê ponad 2 km. Za koœcio³em
skrêcamy w lewo (7,9 km). Opuszczamy Siedlce i jedziemy teraz do
Zakrzowa.
Do Zakrzowa mamy nieca³y kilometr. Jedziemy idealnie prost¹ drog¹. Zaraz
po wjeŸdzie do wsi (8,7 km) droga skrêca w prawo. Po nastêpnych 600 m
(9,3 km) mamy rozjazd - w lewo do Marcinkowic, a w prawo do Kotowic.
I w³aœnie teraz tam siê kierujemy. Wyje¿d¿amy z Zakrzowa (9,5 km) i nadal
jedziemy asfaltow¹ drog¹. Zbli¿aj¹c siê do Kotowic najpierw mijamy cmentarz
(11,1 km) - z ty³u którego widaæ stary dêbowy las. Las ten po³o¿ony jest ju¿ za
wa³em przeciwpowodziowym na terenie polderu zalewowego.
Teraz wje¿d¿amy do Kotowic (11,3 km) i jedziemy prosto jeszcze oko³o
900 m. Na wysokoœci koœcio³a (12,2 km) mamy zakrêt w prawo. Drogowskaz
pokazuje, ¿e do zabudowañ Utraty jest 2 km. Prowadzi tam doœæ szeroka, zadbana droga z „kocich ³bów”. W okresie miêdzywojennym by³a to najprawdopodobniej droga do mostu kolejowego na Odrze. Jest to miejsce niezwykle urokliwe,
dooko³a wspania³e lasy oraz liczne zbiorniki wodne.
Wycieczka nasza nie prowadzi jednak do Utraty. Jest to propozycja na
inn¹ wyprawê. Od skrzy¿owania przy koœciele jedziemy 100 m (12,3 km) do
wa³u przeciwpowodziowego, który przekraczamy wje¿d¿aj¹c od razu do znajduj¹cego siê za nim lasu. Teraz brukowan¹ drog¹ jedziemy jeszcze 200 m
(12,5 km) aby zjechaæ w prawo na o wiele gorszy leœny trakt. Droga jest nierówna, pofa³dowana, czêsto z ogromnymi ka³u¿ami. Jednak w porównaniu z poruszaj¹cymi siê têdy samochodami osobowymi i tak mamy lepsze mo¿liwoœci przejazdu. Czêsto rowerem jedziemy o wiele szybciej ni¿ udaj¹cy siê na kana³ wêdkarze. Lasem jedziemy jeszcze oko³o 500 m (13 km) po czym wyje¿d¿amy na roz53
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leg³e ³¹ki. Od tego miejsca droga jest nieznacznie lepsza, bo szybciej staje siê
sucha po opadach deszczu.
Teraz jedziemy dok³adnie 1 km (14 km) do zakrêtu w prawo tu¿ przed
wa³em na kanale prowadz¹cym do œluzy. Droga do œluzy prowadzi wzd³u¿ wa³u
oko³o 600 m. Wyje¿d¿amy przed sam¹ œluz¹ Ratowice (14,6 km).
St¹d ju¿ tylko pó³ kilometra do jazu Ratowice (15,1 km). Jaz prezentuje
siê niezwykle okazale. Jest to nowoczesna budowla hydrotechniczna powsta³a
w ostatnich latach. W tym miejscu Odra szeroko rozlewa siê tworz¹c wspania³e
widoki. Jesteœmy u celu naszej wycieczki.

Jaz Ratowice
Decyzjê o sposobie powrotu do O³awy podejmujemy sami. Mo¿emy wróciæ t¹ sam¹ drog¹, b¹dŸ przeje¿d¿aj¹c na drug¹ stronê Odry jedziemy drog¹
nr 455 z Ratowic do Jelcza - Laskowic i dalej do O³awy.
Trasa nr 16
O³awa - Œcinawa Polska - Lipki- Brzezina - Brzeg
D³ugoœæ - 15,9 km
Mapy 1, 8, 9, 17
Spod o³awskiego mostu wyruszamy na ostatni¹ wycieczkê z niniejszego
przewodnika. Pocz¹tkowo jedziemy identycznie jak na wczeœniej opisanych trasach numer 3 i 9. Przemieszczamy siê wzd³u¿ bulwaru nad Odr¹ w górê rzeki.
Jad¹c obok kana³u docieramy do œluzy O³awa (0,9 km) znajduj¹cej siê na pocz¹tku osiedla Zwierzyniec Du¿y. Za œluz¹, a przed mostem na Kanale M³yñskim
skrêcamy w prawo i udajemy siê w stronê o³awskich „Piasków”. Mijamy tê interesuj¹c¹, aczkolwiek zaniedban¹ okolicê i docieramy do mostu na kanale do œluzy
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(2,4 km). Tutaj ponownie przekraczamy rzekê i wje¿d¿amy w lewo do Œcinawy
Polskiej. Przez tê miejscowoœæ jedziemy ca³y czas prosto, a¿ skoñczy siê droga
asfaltowa za któr¹ zaczyna siê w¹ska œcie¿ka na wale przeciwpowodziowym.
W ten sposób dojedziemy ponownie do drogi asfaltowej tu¿ przy moœcie
na Psarskim Potoku (3,9 km). Za mostkiem droga skrêca w prawo do Œcinawy,
my jednak jedziemy prosto wje¿d¿aj¹c na nierówn¹ drogê poln¹ prowadz¹c¹ do
pierwszej wsi w województwie opolskim do Lipek. Zanim jednak tam dotrzemy
najpierw wjedziemy do rosn¹cego w tym miejscu ma³ego lasu (4,4 km), który
ci¹gnie siê przez 1,7 km. Po wyjechaniu z lasu (6,1 km) ukazuj¹ siê kilkaset
metrów przed nami zabudowania Lipek. St¹d mamy jeszcze nieca³e 2 km do
g³ównego skrzy¿owania we wsi (7,8 km). Znajduje siê ono za sklepem. W tym
miejscu rozdzielaj¹ siê dwie wczeœniej opisane trasy. W prawo droga prowadzi
do obelisku w Gaci (trasa nr 3), a w lewo do jazu Lipki (trasa nr 9).
Natomiast trasa dzisiejszej wyprawy prowadzi dalej prosto. Nadal jedziemy po „kocich ³bach” a¿ do drogi asfaltowej, która rozpocznie siê zaraz za szyldem informuj¹cym o koñcu Lipek (9,1 km). Mniej wiêcej pó³tora kilometra dalej
rozpocznie siê niewielki podjazd, który ci¹gnie siê oko³o 700 m. Na szczycie tego
wzniesienia zaczyna siê Brzezina (11,5 km). Po lewej stronie roztacza siê wspania³y widok na dolinê Odry, choæ samej rzeki nie widaæ.

Kamienny obelisk w Brzezinie
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Miejscowoœæ, do której dotarliœmy - wzmiankowana ju¿ w XIII wieku godna jest uwagi ze wzglêdu na kamienny obelisk, który ustawiony jest tu¿ przy
drodze za przystankiem PKS-u (12,2 km).
Jest to wielka kamienna p³yta z 1584 roku powsta³a na pami¹tkê brukowanej drogi z Brzegu do O³awy. Droga, budowana przez ksiêcia brzeskiego
Jerzego II nie zosta³a ukoñczona i prowadzi tylko z Brzegu do Lipek. Dalej mamy
tylko drogê gruntow¹, któr¹ pokonaliœmy jad¹c ze Œcinawy Polskiej do Lipek.
Na p³ycie widnieje inskrypcja w jêzyku staroniemieckim: „Anno 1584 hat
der durchlaute hochgeborne Furst und Her, Her Georg dises Namens der ander
Herzog in Schlesien zur Ligniz und Brig diesen Weg zu pflastern anfahen lassen
und ist vollendet 15” - czyli: „W roku 1584 Ksi¹¿êca Moœæ Jaœnie Wielmo¿ny
Ksi¹¿ê i Pan Jerzy, drugi tego imienia, ksi¹¿ê na Œl¹sku, Legnicy i Brzegu, tê
drogê rozpocz¹³ brukowaæ i ukoñczy³ w 15”. I w³aœnie data nie zosta³a do koñca
napisana podobnie jak droga, która nie zosta³a do koñca zbudowana.
Pod inskrypcj¹ wyryto jeszcze or³a œl¹skiego oraz ³aciñsk¹ sentencjê: „Inni
buduj¹ dla nas, my dla potomnoœci, wszystkim nam Chrystus drogê do nieba
wymoœci”.

Po krótkim postoju zabieramy siê w ostatni etap wycieczki. Po 400 m od
obelisku wyje¿d¿amy z Brzeziny (12,6 km) mijaj¹c po prawej stronie prywatne
stawy wêdkarskie.
Do Brzegu z Brzeziny jest nieca³e 2 km. Do miasta wje¿d¿amy ulic¹
O³awsk¹ (14,4 km). Jedziemy tak oko³o 1,5 km, a¿ po miniêciu hali sportowej
uka¿e siê nam od strony pó³nocnej wspania³y zamek ksi¹¿¹t piastowskich.
Dwieœcie metrów dalej koñczymy rowerow¹ wyprawê na placu Zamkowym
(15,9 km).
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Zamek Piastów Œl¹skich od strony pó³nocnej

Fasada budynku bramnego
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Zamek Piastów Œl¹skich (zwany Œl¹skim Wawelem) zosta³ wzniesiony
w XVI wieku na miejscu gotyckiego zamku warownego, który po raz pierwszy
wzmiankowany by³ 1235 roku. Renesansowy kszta³t uzyska³ po przebudowie prowadzonej przez w³oskich architektów. Zniszczony podczas oblê¿enia miasta w
1741 r., odbudowany w latach 1966 - 1990.
Bogato rzeŸbiona fasada budynku bramnego jest zaliczana do najznakomitszych zabytków renesansu w Europie Œrodkowej. Na dziedziñcu zamku wspania³e, zrekonstruowane trójkondygnacyjne kru¿ganki. Na zamku zachowa³a siê
czêœæ sal. W tej chwili w obiekcie mieœci siê Muzeum Piastów Œl¹skich. Wœród
zbiorów muzeum znajduj¹ siê m.in. sarkofagi ksi¹¿¹t legnicko-brzeskich oraz
jedyny w Polsce zachowany w ca³oœci œredniowieczny ³uk myœliwski odnaleziony
podczas wykopalisk w Brzegu. Na pl. Zamkowym stoi równie¿ barokowy Koœció³ Podwy¿szenia Œw. Krzy¿a wybudowany przez jezuitów w latach 1735-1746.
W Brzegu oprócz wspomnianych zabytków na pl. Zamkowym warto zobaczyæ jeszcze Rynek z renesansowym ratuszem z XVI wieku oraz gotycki
Koœció³ Œw. Miko³aja.
W drogê powrotn¹ do O³awy najlepiej wybraæ tê sam¹ trasê, któr¹ tutaj
dojechaliœmy. Ze wzglêdu na ogromny ruch samochodowy absolutnie nie polecam g³ównej drogi numer 456 z Opola do Wroc³awia.
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Trasa nr 5 - strona 20
O³awa - ul. Ba¿antowa - Las Odrzañski - leœne skrzy¿owanie „O³awa -Bystrzyca-œluza w Lipkach” - Bystrzyca O³awska - Leœna Woda - bunkier nr 1
Trasa nr 6 - strona 23
O³awa - ul. Ba¿antowa - Las Odrzañski - leœne skrzy¿owanie „O³awa -Bystrzyca-œluza w Lipkach” - Bystrzyca O³awska - Leœna Woda - bunkier nr 2
Trasa nr 7 - strona 24
O³awa - ul. Ba¿antowa - Las Odrzañski - leœne skrzy¿owanie „O³awa -Bystrzyca-œluza w Lipkach” - Rozdro¿e Ryczyñskie - Ryczyn
Trasa nr 8 - strona 27
O³awa - ul. Ba¿antowa - Las Odrzañski - leœne skrzy¿owanie „O³awa -Bystrzyca-œluza w Lipkach” - Rozdro¿e Ryczyñskie - Ryczyn - B³ota - Dobrzyñ - Las Lubszañski - bunkier nr 3
Trasa nr 9 - strona 31
O³awa - „Piachy” - Lipki - jaz i œluza w Lipkach - Szyd³owice - Dobrzyñ - Las Lubszañski - bunkier nr 4
Trasa nr 10 - strona 35
O³awa - Janików - las w okolicach Janikowa - betonowe wie¿yczki - ruiny strzelnicy dzia³
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Trasa nr 11 - strona 39
O³awa - Janików - Hanna - lasy w okolicach Jelcza-Laskowice - £¹ki Nowodworskie i Piekarskie - bunkry w Jelczu-Laskowicach
Trasa nr 12 - strona 42
O³awa - Janików - lasy w okolicach Janikowa - bunkier miêdzy Wójcicami a Minkowicami O³awskimi
Trasa nr 13 - strona 44
O³awa - ul. Siedlecka - Winna Góra - las w okolicy Siedlec
Trasa nr 14 - strona 49
O³awa - Janików - lasy w okolicach Janikowa - staw hodowlany
w Nowym Dworze - £¹ki Nowodworskie i Piekarskie - Stawy Jelczañskie - Jelcz - ruiny zamku w Jelczu-Laskowicach
Trasa nr 15 - strona 52
O³awa - Winna Góra - Siedlce - Zakrzów - Kotowice - jaz Ratowice
Trasa nr 16 - strona 55
O³awa - Œcinawa Polska - Lipki- Brzezina - Brzeg
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Opisy 210 kilometrów tras rowerowych
ciekawe i warte poznania miejsca w powiecie o³awskim
Wyprawy
do obiektów architektury militarnej
zapomnianych kamiennych obelisków
budowli hydrologicznych zwi¹zanych z regulacj¹ Odry
Wyprawy w odleg³e czasy
m.in. do Ryczyna, Zamku Piastów Œl¹skich w Brzegu,
ruin zamku w Jelczu-Laskowicach
16 zwymiarowanych i opisanych tras rowerowych, mapki pogl¹dowe, zdjêcia
Dodatkowe mapki na dwustronnych wk³adkach

