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1
			Województwo opolskie jest ziemią pogranicza o bogatej przeszłości i wielokulturowym dziedzictwie.
Dzisiaj obejmuje obszar o powierzchni 9412 km2, zamieszkiwany przez ponad 1 mln mieszkańców.
Większość obszarów stanowi zachodnią część Górnego Śląska, natomiast cały region jest często określany jako Śląsk Opolski. Siedzibą władz województwa jest Opole, jedno z najstarszych miast w Polsce,
znane od IX w. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny Opolszczyzny.
			Malownicze krajobrazy województwa opolskiego zachęcają do uprawiania różnych form turystyki aktywnej. Lasy zajmują 26% powierzchni, a najwyższy wierzchołek górski Biskupia Kopa liczy 889 m n.p.m.
Od Gór Opawskich po północne krańce Niziny Śląskiej prowadzi sieć znakowanych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. Liczne szlaki turystyczne prowadzą przez interesujące tereny doliny Małej
Panwi – jednej z najpiękniejszych i najciekawszych przyrodniczo dolin rzecznych województwa. Prócz
spływu kajakowego dużą atrakcją turystyczną jest, znajdujący się niedaleko Ozimka, park rozrywki „Jura
Park” Krasiejów, miejsce, w którym odkryto szkielet pradinozaura sprzed 230 milionów lat, nazwany
Silesaurus Opolensis.
			Znajdujące się na Małej Panwi sztuczne Jezioro Turawskie stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych (zwłaszcza żeglarstwa), wędkowania i letniego wypoczynku nad wodą. Podobnymi walorami odznaczają się wielkie zbiorniki zaporowe jezior Otmuchowskiego i Nyskiego na Nysie
Kłodzkiej. Szukającym bardziej kameralnych form wypoczynku na wodzie można polecić rzeki Osobłogę i Stobrawę. Zwłaszcza ta ostatnia, ukryta pośród rozległego kompleksu leśnego Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego, zapewni doskonałe warunki wypoczynku daleko od zgiełku cywilizacji.
			Nową ofertą, skierowaną pod kątem turystyki motorowodnej, staje się skanalizowany odcinek Odry
i Kanału Gliwickiego. Od kilku lat nie pływają tędy barki i pchacze. Nastąpił rozwój marin i wypożyczalni różnego rodzaju pływającego sprzętu turystycznego. W tym też kierunku zmierza przyszłość naszej do niedawna najnowocześniejszej drogi wodnej. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę, że z portów
Gliwic, Opola i Wrocławia można dopłynąć nie tylko do Szczecina i Świnoujścia nad Bałtykiem, ale
także do Berlina, Renem do Morza Północnego, kanałami francuskimi do Morza Śródziemnego i Dunajem do Morza Czarnego. Ponieważ podróż taka jest możliwa w obu kierunkach, województwo opolskie
na mocy porozumienia z Schengen zostało w ten sposób włączone w system szlaków wodnych całej
Europy Zachodniej.

Fot. Jan Janota

			W niniejszym przewodniku opisano znajdujące się na terenie województwa opolskiego szlaki wodne
zarówno pod kątem wymienionych wyżej potrzeb turystów motorowodnych (Odra z Kanałem Gliwickim), jak i rzeki typowo kajakowe: Mała Panew oraz Stobrawa. Przemieszczanie się małym kajakiem
po wielkiej drodze wodnej, a zwłaszcza śluzowanie, jest możliwe, ale zaleca się organizację tego typu
spływów w większych, zorganizowanych grupach. W tym celu organizowane są raz w roku ogólnopolskie spływy kajakowe. Indywidualny kajakarz wybierze raczej mniejsze rzeki, na trasie których znajdzie
kompleksową obsługę, przedstawioną w dalszych częściach przewodnika.
Spływ kajakowy Nysą Kłodzką
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Na wodach śródlądowych reguluje je Ustawa o Żegludze Śródlądowej (Dziennik Ustaw nr 5/2001 poz. 43 z późniejszymi zmianami),
a przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
28.04.2003 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 212/2003 poz.
2072, zawierające szczegółowe reguły prawa drogi, znaki żeglugowe i światła.

Fot. Jan Janota

Zasady prawne
poruszania się po wodzie

Do pływania na łodziach żaglowych o długości kadłuba poniżej
7,5 m oraz łodziach motorowych z silnikiem do 10 kW nie są
potrzebne żadne uprawnienia. Zasady te obejmują także kajaki,
którymi pływanie po drogach wodnych i wszystkich innych ciekach i akwenach (rzeki, kanały, jeziora) nie wymaga żadnych
zezwoleń.

Kajak jako najmniejsza łódka ustępuje pierwszeństwa wszystkim
większym jednostkom (jachtom, łodziom motorowym etc), które
mają obowiązek przy mijaniu kajakarzy zmniejszyć prędkość,
aby nie spowodować zagrożenia wypadkowego, np. związanego
z dużą falą.

Prewencja

Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 r. (poz. 2072) prezentuje wszystkie obowiązujące znaki
żeglugowe, regulujące ruch na śródlądowych drogach wodnych.
Rozróżnia się następujące 6 grup znaków: zakazu, nakazu, ograniczenia, zalecenia, informacyjne i pomocnicze. Podstawowe z nich
zostaną zaprezentowane na ostatnich stronach przewodnika.
Pokaz ratownictwa wodnego

Fot. Jan Janota

Na poruszanie się innymi niż ww. łodziami żaglowymi i motorowymi trzeba uzyskać patenty żeglarskie (żeglarz jachtowy, sternik jachtowy) lub motorowodne (sternik, starszy sternik, morski
sternik, kapitan motorowodny) według Rozporządzenia Ministra
Sportu z 9.06.2006 r. (Dz. Ustaw nr 115/2006).
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Ogólne wskazówki
dla kajakarzy
Sygnały wzywania pomocy na wodzie

Sygnały wzywania pomocy
przez kajakarza
• Szybkie, powtarzane podnoszenie i opuszczanie przedramion
uniesionych nad głowę.
• Powolne, powtarzane podnoszenie i opuszczanie obu ramion
wyprostowanych w bok.
• Sygnał dawany wiosłem – powolne podnoszenie i opuszczanie wiosła trzymanego oburącz nad głową.
• Sygnał dawany czerwonym lub pomarańczowym materiałem,
np.: swetrem, kurtką czy kamizelką ratunkową.
• Sygnał dźwiękowy, wzywanie pomocy głosem, gwizdkiem itp.
• Sygnał świetlny – do nadawania można wykorzystać lusterko
w dzień słoneczny lub latarkę w dzień pochmurny.
• Pływanie turystyczne w nocy po wodach śródlądowych jest
zabronione. Jednak w przypadku wzywania pomocy w nocy
należy posługiwać się latarką, gwizdkiem lub głosem.

Możliwość nadejścia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
bez wskazania czasu ich nadejścia sygnalizuje się z lądu przez
pokazanie żółtego, rytmicznie migającego światła z częstotliwością około 40 błysków na minutę.
Bezpośrednie zbliżanie się niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego sygnalizuje się z lądu przez pokazanie żółtego, rytmicznie migającego światła z częstotliwością około 90 błysków
na minutę..

Kilka uwag praktycznych
• Przed śluzowaniem musimy porozumieć się z operatorem śluzy.
Jest taki zwyczaj, że powiadamia się o chęci prześluzowania operatora następnej śluzy, zwłaszcza jeżeli te czynności następują
jednego dnia.
• Po wylądowaniu w przystani wodnej idziemy do bosmana, aby
zameldować mu o naszym przybyciu. Bosman jest kierownikiem
od wszystkiego i musi wiedzieć o naszych potrzebach, jak również poinformuje nas o zwyczajach na przystani i czego w zamian
od nas oczekuje.
• Pływanie w kamizelce asekuracyjnej zwiększa bezpieczeństwo
osób niepewnie czujących się na wodzie; w przypadku dzieci nałożenie kamizelki jest obowiązkowe!
• Biwakowanie na terenach leśnych dozwolone jest tylko na wyznaczonych polach namiotowych, a rozpalanie ognisk jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
• Śmieci powstałych na biwaku nie zakopujemy w ziemi, lecz pakujemy w foliową torbę i zostawiamy w miejscu do tego wyznaczonym.
• Trzeba posiadać szczelnie zapakowaną apteczkę z podstawowymi środkami opatrunkowymi i przeciwbólowymi, a także kremy
przeciw ukąszeniom owadów i poparzeniom słonecznym.
• Komórki i cyfrowe aparaty fotograficzne zabieramy tylko w sprawdzonych opakowaniach wodoszczelnych.
Fot. Jan Janota

Oprócz ogólnie dostępnych systemów cyfrowego wzywania pomocy przy zastosowaniu telefonów komórkowych, GPS-ów i laptopów występują systemy tradycyjne, sprawdzone na przestrzeni
dziejów. Należą do nich:
• Przerywany dźwięk dowolnego mgłowego przyrządu sygnalizacyjnego lub powtarzane serie uderzeń w dzwon. Przyrząd
mgłowy (róg mgłowy) jest to mosiężna tuba, w której sygnał
dźwiękowy powstaje w wyniku wdmuchiwania powietrza
przez ustnik.
• Rakiety lub pociski wyrzucające czerwone gwiazdy, wystrzeliwane pojedynczo w krótkich odstępach czasu.
• Sygnał SOS, składający się z grupy trzech kropek, trzech kresek oraz znowu trzech kropek w sekwencji: · · · — — — · · ·
(alfabet Morse’a). Sygnały te nadawane są za pomocą dowolnego sposobu sygnalizacji, np. światłem lub gwizdkiem.
• Sygnał składający się z kwadratowej flagi i umieszczonej nad
nią lub pod nią kuli lub przedmiotu podobnego do kuli.
• Zataczanie kręgów flagą, światłem lub innym podobnym
przedmiotem.
• Ogień zapalony na statku, np. paląca się beczka smoły, oleju.
• Rakieta spadochronowa lub pochodnia ręczna, paląca się
czerwonym płomieniem.
• Powolne i powtarzające się podnoszenie i opuszczanie obu
ramion wyprostowanych w bok.
• Sygnały dźwiękowe:
• „Wzywam pomocy”: powtarzające się długie dźwięki;
• „Człowiek za burtą”: seria podwójnych dźwięków.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Na Smortawie
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• Osoby noszące okulary powinni posiadać gumki, przytrzymujące
okulary za potylicę.
• Worki nieprzemakalne na ubrania i sprzęt biwakowy są absolutnie konieczne, zwłaszcza dla pływających na dalszych trasach.
Sporadycznym kajakarzom wystarczą te z grubej folii na śmieci
(niebieskie lub czarne).
• Do przywiązania kajaka na postoju potrzebna jest linka o długości
kilku metrów i przekroju co najmniej 6 mm, nazywana cumką. Podczas nocnego biwaku możemy na niej powiesić mokre ubrania.
• Pęcherze powstają tylko na dłoniach suchych i rozgrzanych, dlatego w pierwszych dniach spływu należy je często zanurzać w wodzie, zanim skóra nie zgrubieje dostatecznie.

Dekalog kajakarza
1. Wsiadaj i wysiadaj z kajaka ustawionego dziobem w górę rzeki.
2. Przybijaj do brzegu zawsze pod prąd.
3. Po wywrotce na głębokiej wodzie holuj kajak do brzegu, nie
odwracając go.
4. Nigdy nie wypuszczaj wiosła z ręki (zwłaszcza po wywrotce).
5. Rzeczy wożone w kajaku zabezpiecz przed zamoczeniem
(włóż w nieprzemakalny worek) i zgubieniem w wodzie (przywiąż do kajaka).
6. Płynąc po rzece, stale kontroluj powierzchnię wody przed dziobem kajaka, zwracając bacznie uwagę na wszelkie zmarszczki, fale i wiry – są to z reguły sygnały o różnych podwodnych
przeszkodach, które musisz ominąć.
7. Pilnie obserwuj tendencje zmian pogody.
8. Nigdy nie pij alkoholu w trakcie płynięcia!
9. Zwracaj uwagę na innych i pomagaj im w razie potrzeby.
10. Mierz zamiary według sił, nigdy odwrotnie. Nie szarżuj!

Co jest potrzebne na spływie?

Przenoszenie kajaków

Fot. Jan Janota

• Kamizelka asekuracyjna z ważnym atestem oraz oznaczeniem
rozmiaru i wyporności w kilogramach (dla dorosłych mężczyzn
wyporność musi przekraczać 80 kg).
• Rzutka, czyli zwinięta w małym worku niezatapialna, pleciona
lina o długości 20-25 m z pływakiem. Przed wypłynięciem należy poćwiczyć sposób posługiwania się nią.
• Worki wodoszczelne (lepiej mieć kilka mniejszych, niż jeden
wielki).
• Latarka wodoszczelna i odporna na uszkodzenia mechaniczne
– przyda się na biwaku, a w razie niebezpieczeństwa będzie
służyła do nadawania sygnałów.

• Folia NRC – przeciwdziała wychłodzeniu np. po wywrotce.
• Czapka z dużym daszkiem ochroni głowę przed urazem termicznym.
• Okulary z filtrem UV ochronią oczy przed zapaleniem spojówek.
• Krem przeciwsłoneczny co najmniej nr 10.
• Środki na komary.
• Maczeta (jest znacznie sprawniejsza w działaniu niż siekiera).
• Mała saperka (oprócz kopania dobrze wbija się nią śledzie).
• Podpałka do grilla w celu szybkiego rozpalenia ogniska.
• Bardzo szczelny pokrowiec na telefon komórkowy z przednią
częścią przezroczystą.
• Odpowiednie ubranie to ubranie wielowarstwowe. Warstwa
najbliższa ciału to bielizna termoaktywna, warstwa druga
to odzież z polaru, warstwa trzecia to zabezpieczenie przed
deszczem i wiatrem w postaci kurtki i spodni, najlepiej z materiału „oddychającego”.
• Obuwie minimum 2 pary: odporne na wodę buty (na biwaki
i do wycieczek lądowych) oraz specjalne „wodne” sandały
(chronią nogi przed urazami podczas brodzenia w rzece).
• Namiot – lekki, mały i nieprzemakalny.
• Śpiwór – ciepły i niewielki (czyli puchowy), bo nad wodą jest
wieczorami zimno.
• Materac – lekki, ciepły i niewielki po złożeniu (np. typu sześciokomorowej maty).
• Stalowy termos, niewielka kuchenka gazowa na kartusze gazowe(większe posiłki zjemy w barze na lądzie) oraz lampka
biwakowa.

Informacje praktyczne
dla uprawiających sporty wodne
Kajakarstwo jest wyjątkowo przyjemnym, a przy tym stosunkowo
bezpiecznym jak na turystykę kwalifikowaną sposobem obcowania z naturą. Kajakowa wycieczka wodna daje możliwość pełnego
uniezależnienia się od bazy żywnościowej i mieszkaniowej, gdyż
do kajaka możemy zabrać stosunkowo dużą ilość bagażu biwakowego, co nie jest proste dla piechura, kolarza lub narciarza. Cichy
napęd własnymi mięśniami tego „pojazdu” pozwala obcować z naturalną przyrodą w sposób zbliżony do pierwotnego i całkowicie
unikalny dla współczesnej cywilizacji. Ale kajakarstwo turystyczne
poważnie różni się od kajakarstwa rekreacyjnego, uprawianego
przez wielu z nas w okresie urlopów i wolnych dni obok położonego nad jeziorem ośrodka wypoczynkowego.
Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu, że turyści,
którzy mało wcześniej pływali kajakiem będą musieli poświęcić
kilka dni na opanowanie podstawowych zasad odpowiedniego posługiwania się wiosłem oraz pokonania pierwszego bólu rąk i siedzenia. Dzienny etap dla początkującego kajakarza nie powinien
przekraczać 12-17 km. Bardziej wprawni i silniejsi fizycznie mogą
stopniowo zwiększać ten dystans do 25-30 km. Na dużej rzece,
takiej jak Odra, niezwykle uciążliwą i powolną czynnością może
być pływanie pod wiatr, co wyraźnie zmniejszy dzienny dystans.
Wielodniową trasę powinniśmy tak zaplanować, aby robić małe
i większe przerwy na zwiedzanie okolic biwaku, co uprzyjemnia
codzienną monotonię wiosłowania. Przy dłuższych spływach
dobrze jest zatrzymać się co kilka dni w przystani wodnej w celu
dokonania podstawowych czynności higienicznych i zjedzenia
dobrego posiłku.
Przy uprawianiu jakiejkolwiek odmiany turystyki i sportów wod-

Fot. Jan Janota
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Kanał Odry

nych podstawową umiejętnością jest umiejętność pływania, która
jest potrzebna dla własnego bezpieczeństwa. Każda nie umiejąca pływać osoba wsiadając do kajaka podejmuje ryzyko, które
może zmniejszyć przez nałożenie kamizelki asekuracyjnej. Ciepłe
ubranie, szybki prąd w rzece, falowanie i niska temperatura wody
ograniczą sprawność najlepszego pływaka, dlatego w trudnych
warunkach pogodowych nikt nie powinien lekceważyć tej podstawowej autoasekuracji. Prawo zobowiązuje do założenia kamizelki
podczas przebywania na wodzie wszystkie osoby niepełnoletnie,
nawet podczas płynięcia z rodzicami. Wkładanie, zapinanie i zawiązywanie kamizelki asekuracyjnej należy wcześniej przećwiczyć
na stałym lądzie przed zejściem na wodę.
Duże rzeki o szerokim korycie łatwo pokonuje się w pogodne dni,
natomiast przy zmianie pogody i zerwaniu się mocnego wiatru (nie
wspominając o burzy) spokojny dotychczas akwen zamienia się
w groźny żywioł, opanowanie którego może nie być łatwe. Dlatego
na Odrę należy wypływać dopiero po upewnieniu się co do warunków pogodowych i ze świadomością miejsc bezpiecznego lądowania. Dziób kajaka ustawiamy w miarę możliwości pod fale,
co w praktyce często kłóci się z założonym kierunkiem płynięcia,
ale jest absolutnie konieczne w przypadku fal naprawdę dużych.
Odra jest dużą rzeką o mało widocznym prądzie, który wbrew
pozorom wywiera duży wpływ na jednostki pływające, zwłaszcza
tak małe jak kajak. Szczególną ostrożność należy zachować przy
wszelkiego rodzaju budowlach hydrotechnicznych, jak główki licznych ostróg, zakotwiczone barki, pogłębiarki i promy. Spływająca
woda tworzy poniżej spiętrzenia poziome zawirowanie stanowiące
pułapkę dla osoby, która się w nim znajdzie.
Na zwężonych odcinkach rzeki oraz w miejscach o charakterze
przełomowym prąd wody przyspiesza na zakrętach, co w przypadku występowania przeszkód w nurcie (konary drzew, filary
mostowe) utrudnia manewrowanie słabszym kajakarzom. W takich miejscach wszyscy powinni wówczas płynąc gęsiego za doświadczonym przewodnikiem. Przeszkody zalegające w nurcie
są szczególnie niebezpieczne od strony napływającego prądu,
czyli od górnej wody. Przyparcie kajaka do przeszkody to pewna wywrotka, a wciągnięcie pod spód kajaka może skończyć
się tragicznie. Zawsze więc należy zachować duży odstęp przy
omijaniu statków, barek czy promów, a manewr taki zaplanować
odpowiednio wcześniej. Podwyższony po opadach atmosferycznych poziom wody podnosi wprawdzie tempo spływu i ułatwia
pokonywanie przeszkód, ale zwiększa równocześnie zagrożenie
wywróceniem kajaka. Pływanie po wzbierającej przy stanach powodziowych rzece jest mniej bezpieczne, niż przy wodzie opadającej. No i podstawowa zasada – do pomostu czy ostrogi dobijamy
zawsze pod prąd, czyli od strony dolnej wody.
Przy poruszaniu się kajakiem po akwenach transportowych lub o
wzmożonym ruchu turystycznym innych jednostek pływających

kajakarze ustępują z drogi wszystkim innym użytkownikom jako
obiekt najmniejszy i najbardziej zwrotny. Od barek, statków czy
promów powinniśmy starać się zachowywać duży odstęp, gdyż
ich silniki wytwarzają sporą i z reguły nieprzyjemnie kołyszącą
falę. Również stalowe liny, prowadzące od promów drogowych,
pogłębiarek czy refulerów, mogą stwarzać zagrożenie dla płynącego kajakarza. Dlatego przed wypłynięciem każdorazowo należy
zapoznać się z charakterystyką odcinka rzeki, który przyjdzie nam
pokonać, żeby mieć świadomość ewentualnych zdarzeń.
Po drodze wodnej Odry nie wolno pływać anonimowo. Kiedy
płyniemy grupą, należy poinformować zarządcę drogi oraz Policję Rzeczną o terminie i trasie spływu, liczbie uczestników oraz
miejscach planowanych biwaków. Przy obecnej dostępności telefonów komórkowych każdy z uczestników spływu powinien znać
podstawowe numery telefonów alarmowych – 112 (ogólny), 999
(pogotowie ratunkowe), 998 (straż pożarna) i 997 (policja). Oraz
ten najważniejszy – ogólnopolski telefon alarmowy do Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 601 100 100.
Ponieważ ratownikom dotarcie do osoby potrzebującej pomocy
zajmie co najmniej kilkanaście minut, więc jedyną osobą mogącą
pomóc szybciej będzie osoba z najbliższego kajaka. Najprostszą
techniką ratowniczą (wystarczy, gdy każdy wcześniej raz ją przećwiczy) jest podanie osobie w wodzie dziobu lub rufy kajaka i odholowanie jej do brzegu. W żadnym wypadku nie staramy się wciągnąć osoby z wody na kajak – sytuacja taka najczęściej kończy się
kolejną wywrotką i w wodzie przebywa już więcej osób. Podstawowa zasada ratowania to nie pogarszać już istniejącej sytuacji.

Stan wody w rzece
W zależności od intensywności zasilania (opadowego, roztopowego, lodowcowego) rzeka prowadzi różne ilości wody. Miarą
zmienności napełnienia koryta rzecznego są stany wody, czyli
wzniesienie zwierciadła wody w danym profilu rzeki ponad przyjęty
umownie poziom odniesienia. Obserwacje stanów wody prowadzi
się na wodowskazach, dlatego poziomem odniesienia jest poziom
zerowy podziałki na wodowskazie, tzw. zero wodowskazu. Zero
wodowskazu obiera się zwykle poniżej dna koryta rzeki i określa
się jego rzędną, czyli wysokość nad poziomem morza. Stan wody
odczytuje się zawsze w pełnych centymetrach. Do stanów charakterystycznych należą:
WWW (wysoka wielka woda) – najwyższy ze wszystkich stanów
wody
NNW (najniższa niska woda) – najniższy ze stanów niskich
WW (wysoka woda) – najwyższy stan roczny
SW (średnia woda) – średni stan roczny
NW (niska woda) – najniższy stan roczny.
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Odra

Fot. Jan Janota

Odra jest jedną z większych rzek w zlewisku Morza Bałtyckiego,
a po Wiśle i Warcie najdłuższą w Polsce. Odra obszar źródłowy
posiada w Sudetach Wschodnich na terenie Czech w Górach
Oderskich (Góry Odrzańskie) na wysokości 634 m n.p.m. na stoku
góry Fidlur (Fidlův kopec). Długość rzeki wynosi 854 km (w Polsce
742 km), pow. dorzecza 118.861 km² (w Polsce 106.056 km², czyli
89%). Bieg Odry składa się z odcinków południkowych i równoleżnikowych, uwarunkowanych budową geologiczną podłoża oraz
ukształtowaniem powierzchni. W górnym biegu na krótkim odcinku jest rzeką graniczną między Polską a Czechami, a w dolnym
– od ujścia Nysy Łużyckiej (542,4 km) do Gryfina (17,1 km Odry
Zachodniej) – stanowi granicę między Polską i Niemcami (przez
178,8 km długości swojego biegu).

Po Odrze

Kilometraż Odry jako drogi wodnej jest rosnący od ujścia Opavy
do Morza Bałtyckiego, natomiast od źródeł do Opavy kilometraż
Odry jest malejący, podobnie jak pozostałych rzek Polski. W przewodniku podano kilometraż z Informatorów Nawigacyjnych RZGW
Gliwice i RZGW Wrocław, obejmujących drogę wodną Odry regulowanej od Raciborza do Koźla, Odry skanalizowanej od Koźla do Lipek oraz Kanał Gliwicki. Odpowiada on wartościom podanym na tabliczkach kilometrowych, które zostały rozmieszczone w terenie.
Źródła Odry znajdują się na terenie poligonu wojskowego Libava
obok miejscowości Kozlov, a ich zwiedzanie jest możliwe w dni
wolne od pracy przy wykorzystaniu pieszego i rowerowego szlaku
turystycznego. Na początkowym odcinku rzeka płynie wąską i krętą
doliną, meandrując pomiędzy lasami i łąkami. W korycie o szerokości 6-9 m znajdujemy liczne kamienne progi i naturalne bystrza.
W okolicach miasta Odry rzeka poszerza koryto i przyjmuje charakter nizinny. To obszary, na których człowiek pobudował wiele jazów
i sztucznych progów wodnych.
Szlak kajakowy Odry od ujścia Budišovky do Kędzierzyna-Koźla
posiada łączną długość 161 km. Górski odcinek jest spływalny jedynie podczas topnienia śniegów oraz po opadach deszczowych.
Aby go pokonać, na wodowskazie w mieście Odry musi być mi-

nimum 100 cm wody. Najwyżej położone miejsce, skąd można
rozpocząć spływ, znajduje się obok osady Hadinka nad potokiem
Budišovka. Od kilku lat na tym górskim odcinku rzeki pod koniec
marca realizowana jest polsko-czeska impreza wodna pod nazwą
„Otwieranie Odry”. Pokonanie dziko meandrującej rzeki w dalszym
biegu, objętym ochroną przyrody o nazwie „Poodři”, poleca się jedynie indywidualnym turystom.
Od Suchdola Odra jest spływalna prawie cały rok. Odcinek szlaku
wodnego od Ostrawy do Kędzierzyna-Koźla obfituje w różnorodne
imprezy wodniackie (pływadła, maratony, spływy), o których informacje są dostępne na stronach internetowych. Od Raciborza do Koźla
każdego roku w czerwcu odbywa się pod hasłem „Odra rzeką integracji europejskiej” Międzynarodowy Spływ Pływadeł, czyli doraźnie
budowanych z beczek, drewna i styropianu fantazyjnych jednostek,
płynących po najdłuższej w Polsce trasie dla imprez tego typu. Kajakarze mogą zmierzyć się z jeszcze dłuższym dystansem w ramach
wrześniowego Polsko-Czeskiego Maratonu Kajakowego.
Górny odcinek Odry przebiega między wypiętrzeniami Sudetów,
Karpat i Wyżyny Śląskiej, wkraczając przez Bramę Morawską
na Śląsk. Od ujścia granicznej Olzy rzeka płynie przez Kotlinę Raciborską prawie równolegle do ogólnego kierunku Sudetów, przyjmując z ich strony dopływy: Psinę, Stradunię Osobłogę, a z przeciwnie
leżącej Wyżyny Śląskiej: Rudę, Bierawkę, Kłodnicę i Kanał Gliwicki.
Od wylotu kanału w porcie w Koźlu Odra na odcinku o długości 187
km jest skanalizowana 23 stopniami wodnymi, które pokonują różnicę poziomów wysokości 64 m. Odcinek skanalizowany przebiega
całą Pradoliną Wrocławską i kończy się w Brzegu Dolnym dużą zaporą ze zbiornikiem wodnym oraz hydroelektrownią. Odra korzysta
tu z dawnej rynny odpływowej wód polodowcowych i z większych
dopływów przyjmuje z lewej strony: Nysę Kłodzką, Oławę, Ślężę
oraz Bystrzycę ze Strzegomką, a z prawej: Małą Panew, Stobrawę,
Smortawę i Widawę (wszystkie z nich są szlakami kajakowymi).
Poniżej Malczyc Odra skręca na północ i przełamuje się przez
pasma moren czołowych Wału Trzebnickiego. Przy ujściu Baryczy zmienia kierunek na zachodni, podążając płaską, szeroką
i miejscami podmokłą Pradoliną Głogowską aż do Nowej Soli. Pod
tym miastem znowu skręca na północ, wkraczając do Pradoliny
Warciańsko-Odrzańskiej. Na tym płaskim terenie naturalne rzeki są uregulowane i przekształcone w duże kanały melioracyjne,
a dzisiejszy kierunek przepływu wody do Odry został wymuszony
przez człowieka.
Przy istniejącym od połowy XIX w. ujściu Obrzycy następuje ponowna zmiana kierunku biegu Odry na zachodni, a rzeka wpływa do szerokiej, dobrze wykształconej doliny, okrążając Wał Zielonogórski.
Przez wiele kilometrów Dolinie Środkowej Odry będą towarzyszyły
wielkie kompleksy leśne Puszczy Rzepińskiej i Borów Zielonogórskich. Poniżej Krosna Odrzańskiego rzeka przyjmuje największy
sudecki dopływ – Bóbr, a następnie Nysę Łużycką i staje się historyczną granicą między Polską a Niemcami. Obniżenie wykorzystano
już w XVII w. do budowy połączenia kanałowego Odry z Berlinem
przez Sprewę (Oder-Spree-Kanal). Połączenie to dzisiaj biegnie
przez istniejące dopiero od 1950 r. miasto Eisenhüttenstadt.
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Od ujścia Nysy Łużyckiej Odra definitywnie zmienia kierunek
na północny, wpływając w swój Przełom Lubuski, który zwężeniem
o długości 25 km łączy pradoliny Warciańsko-Odrzańską i Toruńsko-Eberswaldzką. Zwężenie wykorzystano do budowy głównych,
w tej części Europy, przejść drogowych i kolejowych w pobliżu Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Dalej Odra wkracza na zachodnią część
Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, która pod Kostrzynem osiąga
szerokość 20 km. Pradoliną płynie dolny odcinek Warty (wpada
do Odry pod Kostrzynem) oraz uregulowana od 250 lat Noteć, która przez Kanał Bydgoski wiąże system wodny Odry z Wisłą.
Ostatni przełomowy odcinek Odry znajduje się na północ od miasta
Cedynia, w okolicy miejsca znanego z potyczki Mieszka I z margrabią Hodonem w 972 r. (wydarzenie to upamiętnia pomnik Czcibora)
oraz rejonu forsowania rzeki blisko 1000 lat później przez wojska
sowieckie i polskie w 1945 r. A więc człowiek zawsze wykorzystywał
to miejsce do przemieszczania się z zachodu na wschód i odwrotnie,
jak Bramę Morawską na południu i Dolinę Bugu na wschodzie. Blisko
tej najbardziej na zachód wysuniętej części Polski w miejscowości
Zatoń Górna przebiega kanał żeglugowy Odra-Hawela (Oder-Havel-Kanal), który od XIX w. służy handlowi Berlina ze Szczecinem, a w
XIX i XX w. transportowi surowców z Górnego Śląska.

Fot. Jan Janota

Stąd rozpoczyna się długa na 85 km Dolina Dolnej Odry, najpierw
stosunkowo wąska, rozszerzająca się do 10 km w okolicach Szczecina. W Widuchowej rzeka dzieli swe koryto na Odrę Zachodnią
i Odrę Wschodnia, którą płynie do jeziora Dąbie 80% wody. Obie
odnogi połączone są licznymi kanałami, a teren leżący między
nimi nazywa się Międzyodrze i jest chroniony w parku krajobrazowym. Pod Kluczami na dzisiejszych przedmieściach Szczecina
Odra Wschodnia dzieli się ponownie: prawe ramię jako Regalica
uchodzi do dużego rozlewiska jeziora Dąbie, lewe skręca do Odry
Zachodniej i razem z nią stanowi dalej główny szlak żeglugi. Liczne
rozgałęzienia na terenie miasta wykorzystano do budowy kanałów
i basenów portowych. Obie odnogi odrzańskie łączą się w Ińskim
Nurcie i dalej szerokim korytem jako Domiąża uchodzą do Roztoki
Odrzańskiej i z nią do Zalewu Szczecińskiego. Zalew połączony
jest z Morzem Bałtyckim trzema cieśninami: Pianą, Świną i Dziwną.
Pomiędzy cieśninami powstały wyspy Uznam i Wolin. Za nimi wody
Odry kończą swój bieg w otwartym morzu.
Flis na Odrze

Nazwa rzeki nie została poświadczona w starożytnych źródłach,
a większość autorów nie wspomina o żadnej wielkiej rzece pomiędzy
Łabą a Wisłą. Ptolemeusz wymienił dwie rzeki: Suebos i Oviadoua,
jednak najprawdopodobniej zostały one zmyślone. Najwcześniejszą
nazwę można zrekonstruować jako Odra (inne nazwy pochodzą
od niej, np. Viadrus to forma łacińska, pochodząca dopiero z XVI w.).
Etymologii nazwy Odra nie można wytłumaczyć przekonująco na podstawie żadnego znanego języka historycznego, choć uznawano ten
hydronim za celtycki, germański, słowiański, iliryjski czy wenetyjski.
Odra, po niemiecku Oder, w historycznych dokumentach pomorskich Odera lub Odora (tak samo w dokumencie Mieszka I „Dagome iudex”) oznaczała rzekę, która „odziera brzegi, przedziera się
przez kraj”. Pochodzi z rdzenia czasownika „drzeć”, po staropolsku
za-dra lub za-dora (stąd pochodzi stara nazwa herbowa). Od łacińskiej nazwy rzeki wziął nazwę Euroregion „Pro Europa Viadrina”,
utworzony 21 grudnia 1993 r., oraz nazwa polsko-niemieckiego
„Uniwersytetu Europejskiego Viadrina” (Europa-Universität Viadrina) we Frankfurcie nad Odrą.
Do końca XVII w. była to rzeka dzika, o bardzo krętym przebiegu, przerzucającym koryto przez całą szerokość doliny, po której
prowadzenie transportu na większą skalę było właściwie niemożliwe. Długość Odry wynosiła w tym czasie ponad 1020 km
i niewiele ustępowała długością Wiśle. Jej podstawowym walorem
była niezwykła zasobność w ryby oraz w zwierzynę, kryjącą się
w nadbrzeżnych lasach. Energię płynącej wody wykorzystywano
przede wszystkim jako źródło siły do napędzania licznych młynów,
co stanowiło dodatkową przeszkodę dla spławu. Żegluga na krętej
rzece była żmudna, powolna i niebezpieczna, gdyż statki ulegały
uszkodzeniom na jazach i rozbijały się o pnie drzew, wystających
z dna. Kuriozalne wydają się dzisiaj opisy takiego przedsięwzięcia,
nieznane z innych stron Europy. Podobno przed płynącym statkiem
poruszali się pachołkowie na koniach, wytyczając wiechami nurt,
odnaleziony w dzikim korycie. Dopiero pruskie prace regulacyjne
w wiekach XVIII i XIX zmieniły całkowicie przebieg koryta Odry
i skróciły jej długość o ponad 160 km.
Dolina Odry posiada średni spadek całego biegu 0,73‰, a poniżej
Bramy Morawskiej około 1‰. Prędkość przepływu wody w Odrze
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maleje w dół rzeki odpowiednio do malejącego spadku podłużnego
i wynosi: w Koźlu około 4 km/h, a we Wrocławiu 2,5 km/h. Na skutek wieloletnich prac regulacyjnych i innych przemian antropogenicznych środowiska przyrodniczego w dorzeczu, Odra zalicza się
do rzek stosunkowo ubogich w wodę, a jej kanalizacja spowodowała
zjawisko nader częstych niżówek letnio-jesiennych, co utrudnia prowadzenie żeglugi. Dla zasilania koryta rzeki w okresie niskich stanów
wody wybudowano 15 zbiorników retencyjnych na dopływach Odry.
Odra jako droga wodna o długości 687 km posiada swój początek
w Gliwicach i składa się z trzech odcinków: Kanał Gliwicki – 41 km,
Odra skanalizowana (Koźle – Brzeg Dolny) – 187 km oraz
Odra uregulowana, płynąca swobodnie do Szczecina – 459
km. Na 553,4 km Odra ma połączenie z kanałem Odra-Sprewa,
a na 667,2 km z kanałem Odra-Hawela, dzięki czemu rzeka włączona jest w europejski system dróg wodnych, biegnący do Morza
Północnego i Atlantyku, Morza Śródziemnego, a przez kanał Ren
– Men – Dunaj do Morza Czarnego. Tak więc z mariny w Gliwicach
można dopłynąć do Hamburga, Rotterdamu i Amsterdamu, Paryża
i Marsylii, Budapesztu i Stambułu. Warto pomarzyć, prawda?!
Zasady pierwszej kompleksowej regulacji Odry spisane zostały
w protokole bogumińskim (miasto Bohumin w Czechach) w 1819 r.
Do 1885 r. zbudowano około 10 tys. ostróg, umocniono brzegi i obsadzono nanoszone przez wodę osady. Celem tych prac było osiągnięcie głębokości tranzytowych 1 m przy średniej wodzie niskiej
(SWW), które miały przystosowywać rzekę do warunków przewozowych. Zwiększający się ruch żeglugowy ze Śląska szybko
wymusił kanalizację Odry, która została przeprowadzona w dwóch
etapach. Pierwszy zrealizowano w latach 1888-1897 na odcinku
od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej przez wybudowanie 12 stopni
wodnych ze śluzami komorowymi. Szybko jednak okazało się,
że jest to niewystarczająca liczba i w latach 1907-1922 w ramach
drugiego etapu powstało 10 kolejnych stopni. Ostatni 23 wybudowano w Brzegu Dolnym w 1958 r.
Podczas robót hydrotechnicznych przy kanalizacji Odry na przełomie XIX i XX w. przekopano zakola i wykopano nowe kanały (Zwanowice, Brzeg, Oława, Wrocław), ale bez zmiany ustalonego w Bohuminie kilometrażu. I tak np. na przedmieściach Koźla przy Marinie Lasoki spotkamy tabliczkę brzegową „100”, a po niej znak „104”
kilometra. Na terenie Wrocławskiego Węzła Wodnego podstawowy
kilometraż drogi wodnej znajduje się w centrum miasta na odcinku
nieużywanym od dawna do transportu, natomiast kanały Żeglugowy i Miejski oraz Stara Odra posiadają własny kilometraż.

Zestaw pchany wpływa do śluzy Opole

Fot. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

Po zakończeniu II wojny światowej na skutek uchwał konferencji
poczdamskiej Polska objęła w administrowanie Odrę (z wyłącze-

niem 167 km odcinka granicznego z Niemcami, gdzie administracja
jest wspólna). W tych latach Polska samodzielnie próbowała zorganizować masową żeglugę na Odrze. W połowie lat 80. XX stulecia
przeprowadzono przebudowę 18 śluz, a ich dalsza modernizacja
włącznie z jazami kontynuowana jest aktualnie. W 1990 r. został
zawarty „Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec”,
potwierdzający nasze zachodnie granice i brak roszczeń terytorialnych zjednoczonych Niemiec w stosunku do Polski. Traktat został
podpisany w Moskwie przez ministrów obrony 6 państw (w tym
nieistniejącego NRD) – ale bez udziału ministra polskiego! Dopiero
w tym traktacie – 45 lat po zakończeniu II wojny światowej – ostatecznie usankcjonowano zarządzanie przez Polskę całą Odrzańską Drogą Wodną.
Odra z kompleksami lasów łęgowych, starorzeczy i wilgotnych łąk,
stanowi jeden z najważniejszych korytarzy ekologicznych Europy Środkowej. Obszar ten zamieszkuje wiele rzadkich gatunków
zwierząt, w tym ponad 130 gatunków określonych jako kluczowe
w europejskiej sieci ostoi Natura 2000. Wśród nich są m.in. piękne
i zagrożone wyginięciem gatunki ptaków: kania czarna i rdzawa,
trzmielojad, bielik, zimorodek, żuraw czy dzięcioł średni. W celu
ich ochrony odcinkowi rzeki od miejscowości Jesenik nad Odrą
do przedmieść Ostrawy – pełnemu meandrów, starorzeczy i stawów – nadano w 1991 r. status Obszaru Chronionego Krajobrazu
(CHKO) „Poodři”, o powierzchni 81,5 km². Następny odcinek rzeki
o długości 7 km jest chroniony jako Graniczne Meandry Odry pomiędzy Bohuminem a Olzą. W Polsce taką ochroną objęty jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” oraz Stobrawski
Park Krajobrazowy, leżący w dorzeczu Stobrawy.
Odra należy wprawdzie do rzek ubogich w wodę, jednak dość regularnie wylewa. Najgroźniejszą i największą powódź – nazwaną
„powodzią tysiąclecia” – zanotowano w lipcu 1997 r. Ofiarami rzeki
padły wówczas miasta: Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Opole i Wrocław. Obserwacje przy ujściu Małej Panwi do Odry wykazały 10
i 11 lipca 1997 r. poziom wód Odry wynoszący 733 cm i przepływ
3500 m³/s, podczas gdy średni wieloletni przepływ w tym miejscu
wynosi czterdzieści dwa razy mniej (82,5 m³/s), a przeciętny poziom wód jest ponad 5 metrów niższy (213 cm). Obserwowane
przez ostatnie stulecia dotychczasowe maksimum wynosiło 644
cm (28.08.1813 r.), a minimum w wysokości 44 cm 1 lutego1956 r.
Poprzednia wielka powódź z 1905 r. zalała m.in. ulice koło dworca
kolejowego Wrocław Główny.
Odra jako szlak kajakowy nie przedstawia dla kajakarza specjalnych trudności technicznych. Na odcinku skanalizowanym od Kędzierzyna-Koźla jedynie śluzowanie tak małych jednostek jak kajak może być początkowo stresujące, a przenoszenie ich jest bardzo kłopotliwe. Pod względem urody Odra ustępuje innym dużym
szlakom rzecznym Polski. Pod względem przyrodniczym można
tu znaleźć krajobrazy, które ucieszą płynącego. Gdzieniegdzie zachowały się partie lasów i zadrzewień, w których znajdziemy dobre
miejsca biwakowe. Brzegi rzeki są szerzej dostępne w wybranych
miejscach, przede wszystkim w marinach i przystaniach. Umożliwiają one pozostawienie kajaków lub innych jednostek pływających w celu zwiedzenia licznych zabytków kultury i architektury
większych miejscowości (Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Rogów
Opolski, Opole czy Brzeg). Bardzo słaby aktualnie towarowy transport śródlądowy nie przeszkadza w ruchu jednostek turystycznych
i nie powoduje zanieczyszczenia wody, ale kąpieli na drodze wodnej i tak się nie poleca.

Akty prawne związane z pływaniem
po Odrzańskiej Drodze Wodnej
Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej reguluje
sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych
uznanych za żeglowne na podstawie przepisów Prawa wodnego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Przepisy rozporządzenia
określają szczegółowy sposób klasyfikacji śródlądowych dróg
wodnych, podział śródlądowych dróg wodnych na klasy, śródlądowe drogi wodne o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym,
warunki eksploatacyjne i projektowe dla poszczególnych klas
śródlądowych dróg wodnych.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych dróg wodnych określa, jakie śródlądowe wody po
wierzchniowe zostały uznane za żeglowne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach
wodnych określa przepisy żeglugowe normujące w szczegółowy
sposób: oznaczanie statków, ruch i postój statków na szlaku żeglownym i w portach, sygnalizację wzrokową i dźwiękową oraz
łączność radiową na śródlądowych drogach wodnych, sposoby
oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli
i linii przesyłowych, wzory znaków i sygnałów żeglugowych, ich
znaczenie i zakres obowiązywania.
Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu z 17 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych
drogach wodnych. Zarządzenie określa lokalne przepisy związane
z uprawianiem żeglugi na odcinku rzeki Odry od Raciborza (51,2
km) do ujścia Nysy Kłodzkiej (181,3 km) oraz na kanałach Gliwickim i Kędzierzyńskim.
Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z 1 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. Zarządzenie określa lokalne przepisy związane
z uprawianiem żeglugi na odcinku rzeki Odry od ujścia Nysy
Kłodzkiej (181,3 km) do ujścia Nysy Łużyckiej (542,4 km) wraz
z węzłem wodnym we Wrocławiu.
Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne reguluje gospodarowanie
wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie
z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
Obwieszczenia Ministra Środowiska (publikowane w Monitorze
Polskim) w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie
ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni. Coroczne
obwieszczenie zawiera stawki należności za przewóz towarów,
żeglugę statków pasażerskich oraz za korzystanie z urządzeń
śluzujących. W 2015 r. stawki za jedno śluzowanie łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 osób wynosiły:
• w godzinach 7.00 do 16.00 – 7,24 zł za każdy obiekt pływający
• w godzinach 16.00 do 7.00 – 14,48 zł za każdy obiekt pływający
Za jedno śluzowanie kajaka lub łodzi wiosłowej:
• w godzinach 7.00 do 16.00 – 4,08 zł za każdy obiekt pływający

Fot. Jan Janota
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Kanał Odry

• w godzinach 16.00 do 7.00 – 8,16 zł za każdy obiekt pływający
Treść powyższych aktów prawnych dostępna jest na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu (www.wroclaw.rzgw.gov.pl).

Informator żeglugowy dla Odry
Pierwsza ingerencja techniczna człowieka w organizm Odry polegała na ochronie osiedli i pól uprawnych od powodzi. Już w XII w.
budowano wały chroniące lokalne obszary bez rozeznania, jaki
to będzie miało wpływ na niżej położone tereny. Zabezpieczenie
wałów przed podmyciem dało początek regulacyjnym budowlom wodnym na rzece. Dokumenty o przewozach towarowych
na Odrze sięgają początków XII w. Ze względu na zły stan koryta rzeki żegluga była utrudniona i odbywała się raczej okresowo
przy sprzyjających przepływach. Na przestrzeni wieków dążono
do uporządkowania tej naturalnej arterii przewozowej. Nadzwyczajna powódź z 1736 r. spowodowała, że na Odrę spojrzano
kompleksowo. Protokół bogumiński ustalił w 1819 r. zasady regulacji oraz określił spadki i szerokość koryta, zróżnicowane z biegiem rzeki. Od tej daty rozpoczął się okres współczesnej żeglugi
rzecznej na Odrze.

Informacje w zakresie żeglugi
na górnej Odrze
Górna Odra od km 51,2 do km 94,0 znajduje się w administracji Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu (ZZGO Racibórz).
Bezpieczną żeglugę jednostek sportowych i turystycznych można
prowadzić na tym odcinku w oparciu o wartości stanów wód na wodowskazie Racibórz-Miedonia. Wynoszą one:
• dla kajaków i łodzi bez napędu: 130 do 170 cm
• dla łodzi silnikowych: 200 do 250 cm
Wielkość 250 cm jest granicą widoczności ostróg regulacyjnych,
które nie są oznakowane znakami żeglugowymi.
Stany wód na wodowskazie Racibórz-Miedonia przyjęto jako
w miarę bezpieczne, zwłaszcza dla niewielkich jednostek takich
jak kajaki, małe łódki itp. Stany wód zostały tak określone, żeby
z jednej strony zapewnić ich swobodny spływ, a z drugiej widoczność przeszkód w korycie.
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Na odcinku od miejscowości Racibórz do śluzy w Kędzierzynie-Koźlu ruch turystyczny może odbywać się jedynie okresowo, przy
stanach średnich wody w korycie Odry. W Kędzierzynie-Koźlu
(95,54 km) znajduje się zabytkowa śluza wybudowana w 1857 r.
Ta jednokomorowa śluza o długości 41,9 m i szerokości 5,4 m
jeszcze do niedawna posiadała wrota o napędzie ręcznym. Obecnie po modernizacji wrota są napędzane elektrycznie.
Wzmożonej uwagi załóg pływających wymagają następujące
miejsca potencjalnie niebezpieczne: ujścia rzek Ruda i Bierawka
(wpływ bocznego nurtu na stateczność kursową jednostki pływającej), wypłycenie dna w okolicy miejscowości Lasaki i Miejsce Odrzańskie oraz wąskie zakola poniżej mostu drogowego w miejscowości Cisek. Ponadto odcinkowo występują całe lub uszkodzone
ostrogi, które nie są oznakowane znakami żeglugowymi, odsypiska i łachy rzeczne. Wszystkie te miejsca, uznane za mniej lub
bardziej niebezpieczne dla żeglugi rekreacyjnej, mogą stwarzać
zagrożenie w zależności od wielkości jednostek pływających oraz
doświadczenia i umiejętności załóg tych jednostek.

Poszczególne stopnie tworzą jaz i śluzę komorową duża o ogólnych wymiarach 187 m na 9,6 m (długość x szerokość pomiędzy
wrotami górnymi i dolnymi), a w Zwanowicach 220 m na 12 m.
Na odcinku od Koźla do Ujścia Nysy Kłodzkiej oraz w Brzegu
znajdują się dodatkowo śluzy o małych komorach i ogólnych
wymiarach 55 m na 9,6 m. Głębokości nad dolnym progiem śluz
wynoszą od 2,49 m do 4 m (śluzy duże) i od 1,98 m do 3,65 m
(śluzy małe). Stopień piętrzący w Lipkach posiada tylko jedną
śluzę dużą. Przy stopniach wodnych w Januszkowicach, Krępie,
Krapkowicach, Rogowie, Groszowicach, Dobrzeniu, Zawadzie,
Zwanowicach i Brzegu występują elektrownie wodne.
Śluza komorowa została wynaleziona w Chinach w IX w p.n.e
i zastosowana w Europie od XIV w. Do dzisiaj stanowi podstawowe urządzenie hydrotechniczne do śluzowania statków na całym
świecie. Podczas płynięcia chęć pokonania odpowiednich śluz
należy zgłaszać ich operatorom, do których telefoniczny kontakt
podano przy każdej mapie. Schemat śluzy oraz rysunek typowego
stopnia wodnego na Odrze podano niżej.

Informacje nawigacyjne:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Henryka Sienkiewicza 2; 44-100 Gliwice
tel.: 32 777 49 50
Wydział Utrzymania Wód i Obiektów Hydrotechnicznych
tel.: 32 777 49 24
www.gliwice.rzgw.gov.pl
Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 18; 47-400 Racibórz
tel./fax 32 415 46 71
Radiotelefon kanał 74
Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie-Koźlu
Chełmońskiego 1; 47-206 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 482 04 05 (06)
Radiotelefon kanał 74

Informacje w zakresie żeglugi na Odrze
skanalizowanej (droga wodna Odry)
Odra skanalizowana stopniami wodnymi rozpoczyna się w Kędzierzynie-Koźlu na początku górnego kanału żeglugowego śluzy
Koźle (95,4 km), a kończy na śluzie w Brzegu Dolnym (w naszym
opracowaniu na śluzie Lipki w 206,4 km). Pierwsze 3 km szlaku
znajdują się w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, a pozostałe w administracji Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji
śródlądowych dróg wodnych główny szlak żeglowny Odry skanalizowanej od śluzy w miejscowości Kędzierzyn-Koźle do śluzy
w miejscowości Brzeg Dolny zaliczony jest do III klasy dróg wodnych (o znaczeniu regionalnym). Długość Odry skanalizowanej
na terenie województwa opolskiego wynosi 111 km, a długość
stanowisk pomiędzy stopniami od 4 do 21 km.
Na wymienionym odcinku znajduje się 16 stopni piętrzących. Stopnie
te z korytem rzeki i zbiornikami retencyjnymi na dopływach tworzą
jednolity system wodny, uwzględniający przede wszystkim wymogi
żeglugi śródlądowej i ochrony przed powodzią. System ten warunkuje pracę wielu elektrowni wodnych oraz gwarantuje ustabilizowanie
stosunków wodnych dla przyrody, leśnictwa i rolnictwa na terenach
przyległych oraz spełnia wymogi gospodarki komunalnej.

Klasa żeglowności III, jaką jest Odra skanalizowana w województwie opolskim od 95,6 km do 206,8 km, posiada następujące parametry eksploatacyjne w postaci wymiarów minimalnych dla:
• szlaku żeglownego – głębokość tranzytowa 1,8 m, szerokość 40 m, promień łuku 500 m, minimalny prześwit pod
mostami 4 m przy WWŻ;
• kanału – głębokość tranzytowa 2,5 m, szerokość 35 m,
promień łuku 600 m, minimalny prześwit pod mostami 4 m
przy WWŻ;
• śluz żeglugowych – szerokość 9,6 m, długość 72 m, głębokość na progu dolnym 2,5 m.
Głębokość tranzytowa szlaku żeglownego Odry skanalizowanej
wynosi 1,8 m przy normalnym piętrzeniu. W okresach przepływów
niżówkowych lokalnie mogą występować utrudnienia na wyjazdach kanałów żeglugowych niektórych śluz. Szerokość szlaku żeglownego jest zmienna i na głębokości 1,8 m wynosi od 35 do 80 m.
Jego szerokość limitują kanały śluzowe, których szerokość
na pewnych odcinkach zmniejsza się nawet do 20 m. Promienie
łuków na 34 odcinkach o łącznej długości 11 km wynoszą od 300
do 550 m. Małe łuki nie stanowią zasadniczego wpływu na manewrowość statków z uwagi na większe głębokości zapewnione
przez piętrzenia. Kanały żeglugowe mają szerokość od 20 do 35 m
i głębokość około 3 m. Szlak żeglowny jest uregulowany ostrogami
podprądowymi faszynowo-kamiennymi.
Dzięki istniejącym obiektom hydrotechnicznym, utrzymującym
odpowiednie piętrzenie, Odra skanalizowana umożliwia pływanie statkom maksymalnie załadowanym do 170 cm głębokości,
co przy optymalnej głębokości tranzytowej 180 cm obejmuje
w zasadzie cały sezon żeglugowy. Ruch żeglugowy nie jest więc
uzależniony od występowania niskich przepływów naturalnych.
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Sezon nawigacyjny trwa zwykle od 15 marca do 15 grudnia, czyli
przez 275 dni w roku, o ile bieżące warunki hydrologiczno-meteorologiczne nie spowodują przerw w żegludze (wezbrania i powodzie,
awarie budowli hydrotechnicznych, prace na drodze wodnej itp.).
Od 15 grudnia do 15 marca następnego roku, czyli przez 3 miesiące, trwa zimowa przerwa nawigacyjna. Szlak żeglowny jest zamknięty i wykonywane są bieżące remonty śluz i jazów. W sytuacji
przejścia wód powodziowych zachodzi potrzeba położenia jazów.
Warunki żeglugi w granicach WWŻ (najwyższa woda żeglowna,
czyli ustalony stan wody na odpowiednim wodowskazie, po osiągnięciu którego uprawianie żeglugi jest zabronione), dla omawianego odcinka skanalizowanej drogi wodnej rzeki Odry kształtują
się następująco:
• Racibórz (51,20 km) – ujście Nysy Kłodzkiej (181,30 km),
wodowskaz Racibórz-Miedonia (55,5 km) – zakaz jazdy
w dół przy WWŻ 400 cm
• Ujście Nysy Kłodzkiej (181,30 km) – śluza Oława (216,0
km), wodowskaz Brzeg most (199,1 km) – zakaz jazdy w dół
przy WWŻ 380 cm.
Śluzowanie statków odbywa się w systemie dwuzmianowym, czyli
przez 16 godzin na dobę. W tym czasie możliwe jest wykonanie
średnio 32 śluzowań na każdym stopniu wodnym. W jednym takim
śluzowaniu dużą śluzą może uczestniczyć jednocześnie np. jeden
zestaw pchany typu „Bizon” z dwiema barkami oraz jedna barka
motorowa BM 500, czyli obiekty o łącznym przewożonym ładunku
około 1500 T.
Zgodnie z zarządzeniami Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu i Wrocławiu w sprawie szczegółowych
warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych po Odrze skanalizowanej od śluzy Koźle
(95,6 km) do śluzy Brzeg Dolny (282,65 km) mogą pływać statki
i zestawy pchane o parametrach maksymalnych:
• statki pojedyncze o długości 70,0 m, maksymalnej szerokości 9,00 m i maksymalnym zanurzeniu 1,70 m
• zestawy pchane o długości 118,0 m, maksymalnej szerokości 9,00 m i maksymalnym zanurzeniu 1,70 m
Za korzystanie ze skanalizowanej drogi wodnej Odry pobierane
są następujące opłaty:
• za żeglugę pustych statków towarowych lub barek – za jeden tonokilometr
• za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych – za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej
• za jedno śluzowanie statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (nie wchodzących
w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód
lub eksploatacji kruszyw, łodzi sportowo-turystycznych,
Odra w miejscowości Kopanie

kajaków, łodzi wiosłowych i innego obiektu pływającego –
za każdy zestaw lub obiekt pływający.
Wysokość opłat reguluje corocznie Obwieszczenie Ministra Środowiska. W 2015 r. stawki za jedno śluzowanie łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 osób wynosiły:
• w godzinach 7.00 do 16.00 – 7,24 zł za każdy obiekt pływający
• w godzinach 16.00 do 7.00 – 14,48 zł za każdy obiekt pływający
Za jedno śluzowanie kajaka lub łodzi wiosłowej:
• w godzinach 7.00 do 16.00 – 4,08 zł za każdy obiekt pływający
• w godzinach 16.00 do 7.00 – 8,16 zł za każdy obiekt pływający
Na internetowej stronie regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu (www.wroclaw.rzgw.gov.pl) są dostępne przydatne
informacje o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze
od Koźla (km 98,1) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) i zbiornikach retencyjnych w jej dorzeczu. Są to informacje m.in. o:
• Stanach wody
• Głębokościach tranzytowych
• Godzinach pracy śluz
• Wszelkich pracach realizowanych na drodze wodnej rzeki
Odry (w tym m.in. remontowych, pogłębiarskich, regulacyjnych) w rejonie których wymagana jest szczególna uwaga
i zachowanie ostrożności w uprawianiu nawigacji
• Imprezach wodniackich (regaty, spływy, festyny na wodzie itp.)
• Zmianach przepisów dotyczących spraw żeglugowych
(np. zmian częstotliwości radiowych używanych do łączności na szlakach wodnych).
Informacje nawigacyjne
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wydział Śródlądowych Dróg Wodnych
tel.: 71 337 89 19
www.wroclaw.rzgw.gov.pl
Nadzór Wodny Krapkowice 124,8 km
Drzymały 8; 47-300 Krapkowice
tel./fax: 77 466 14 56; 502 529 274
Nadzór Wodny Opole 150,5 km
Kochanowskiego 9; 45-091 Opole
tel.: 77 402 55 78; 502 529 027
Nadzór Wodny Brzeg 197,65 km
Wał Śluzowy 1; 49-300 Brzeg
tel./fax: 77 416 23 68; 502 529 082
Radiotelefon: stopnie – kanał VHF 74, jednostki pływające – kanał
VHF 10.
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ODRA 1
Klasa żeglowności Ia
(65,3 – 86,6 km).
Żegluga możliwa jest przy
odpowiednich warunkach
hydrologicznych.
Wymagane parametry eksploatacyjne, dotyczące minimalnych
wymiarów szlaku żeglownego:
• Szerokość 15,0 m
• Głębokość tranzytowa 1,2 m
• Promień łuku 100 m
Ograniczenia parametrów:
• Most drogowy jednoprzęsłowy
82,8 km
• Szerokość przęsła żeglownego
33,0 m
• Prześwit pionowy 6,57 m przy
SW (średnia woda)
Informacje nawigacyjne:
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach
Wydział Utrzymania Wód
i Obiektów Hydrotechnicznych
tel. 32 777 49 24
www.gliwice.rzgw.gov.pl
Zarząd Zlewni Górnej Odry
w Raciborzu
tel./fax 32 415 46 71
Radiotelefon kanał 74
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Opis szlaku Odry
Odra mapa 1
82,8		 Most drogi Cisek – Bierawa, czteroprzęsłowy. Szerokość
przęsła żeglownego 33 m, wysokość nad SW 6,57 m.
		
l Cisek w odległości 1 km. Kościół, poczta, agroturystyka, gastronomia.
Cisek był wzmiankowany jako Cisy w 1239 r., więc nazwa osady
pochodzi prawdopodobnie od polskiej nazwy drzewa cis. W Cisku
warto zobaczyć neogotycki kościół parafialny pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny, wybudowany w latach 1922-1927.
Pod koniec 2014 r. oddano do użytku nowy most przez Odrę,
o długości ponad 180 m i szerokości blisko 13 m. Podświetlony
wieczorem ledowym oświetleniem w święta narodowe ma świecić
biało-czerwonym światłem.
Gospodarstwo Agroturystyczne Ketzlers
Alojzy Ketzler
Planetorza 58; 47-253 Cisek
tel.: 603 678 883, www.ketzlers.infoturystyka.pl

Fot. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

82,3 p Bierawa. Ujście Bierawki. Szlak kajakowy.
Bierawa jest wsią gminną, znaną od 1308 r. Należała do rodziny
Dluhomilów, którzy ufundowali w II połowie XVI w. późnorenesansowy kościół pw. Świętej Trójcy, około 1614 r. powiększony
o wieżę pokrytą dekoracją sgraffitową. Wewnątrz zachowały się
barokowe ołtarze i chrzcielnica oraz późnorenesansowa ambona.
Za głównym ołtarzem wmurowana jest płyta nagrobna fundatora.
Z Bierawy poprowadzono żółty szlak pieszy, który w ramach województwa opolskiego ma długość 22,1 km (w śląskim 62,8 km).
Przebieg szlaku: Bierawa – Cisek – Roszkowicki Las – Hajków –
Przewóz – Podlesie – Lasaki (PKS).
79,0 l Roszowicki Las. Przeładownia kruszywa budowlanego.
77,3 p Lubieszów. Miejsce wodowania.
76,9 p Ujście Dziergówki.
76,9 l Głogowiec. Miejsce biwakowe.
72,4 l Przewóz, położony w odległości 1,5 km. Noclegi i gastronomia. Stanica konna.
Międzynarodowy Spływ Pływadeł

Agroturystyka „Ranczo w dolinie Odry”
Franciszek i Krystyna Henzel
Przewóz, ul. Krótka 2; 47-253 Cisek
tel. 508 563 393
www.henzel.infoturystyka.pl
72,4

p Dziergowice, leżące w odległości 2 km od rzeki. Tablica „Przystań wodna” na drodze nr 422 bez mostu
i promu przez Odrę. Dogodne miejsce lądowania
i wodowania, miejsce postoju lub biwaku nad wodą.
Biwak namiotowy „Pływadeł”, podczas którego montowany jest na Odrze most pływający.
72,0 p Ujście Pogonicy.
70,2 p Ujście Rudki.
69,1		 Napowietrzna linia energetyczna
67,8 l Droga do Podlesia.
Turze leżą przy ujściu rzeki Rudy do Odry. W XVII w. była tu binduga, którą spuszczano pnie na wodę i formowano tratwy. Tutejsi
flisacy „matackarze” spławiali je aż do Szczecina. Na tratwach
wieźli także inne „leśne” produkty oraz wyroby cysterskich oraz
kuźniańskich hut. Mieszkało tu wielu flisaków i rybaków. Na łąkach
u zbiegu Odry i Rudy mieści się od 15 lat pierwszy przystanek
Międzynarodowego Spływu Pływadeł, czyli doraźnie budowanych
z beczek, drewna i styropianu fantazyjnych jednostek, płynących
co roku pod hasłem „Odra rzeką integracji europejskiej”.
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich to rozległy
park krajobrazowy, powołany do życia w 1993 r. na obszarze
64.480 ha dużego kompleksu zachowanych lasów pomiędzy
miastami: Gliwice, Rybnik, Racibórz i Kędzierzyn-Koźle. Razem
z lasami pszczyńskimi tworzy najważniejszy w Polsce Południowej pomost ekologiczny między dolinami Wisły i Odry w obrębie
Płaskowyżu Rybnickiego i Kotliny Raciborskiej.
65,3 p Turze. Ujście Rudy. Szlak kajakowy. Dogodne miejsce lądowania i wodowania kajaków, miejsce postoju i dogodne
miejsce biwakowe. Za wałem 400 m w prawo bar i kościół. Miejsce
postoju „Pływadeł”.
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ODRA 2
Klasa żeglowności Ia (86,6-96,5 km).
Żegluga możliwa jest przy odpowiednich warunkach hydrologicznych.
Wymagane parametry eksploatacyjne, dotyczące minimalnych wymiarów szlaku żeglownego:
• Szerokość 15,0 m
• Głębokość tranzytowa 1,2 m
• Promień łuku 100 m
Ograniczenia parametrów:
Śluza Koźle jednokomorowa
95,54 km
• Długość użyteczna 41,90 m
• Szerokość użyteczna 5,34 m
• Spad przy normalnym piętrzeniu 2,61 m
Most drogowy trzyprzęsłowy
95,25 km
• Szerokość przęsła żeglownego
28,0 m
• Prześwit pionowy 4,84 m przy
SW
Most drogowy jednoprzęsłowy
93,9 km
• Szerokość przęsła żeglownego
50,0 m
• Prześwit pionowy 9,83 m przy
SW; 7,0 m przy WWŻ
Klasa żeglowności III Odra skanalizowana (96,5-100,6 km)
Ograniczenia parametrów:
Most kolejowy trzyprzęsłowy
96,9 km
• Szerokość przęsła żeglownego
23 m
• prześwit pionowy 7,17 m przy
SW; 4,86 m przy WWŻ
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100,6 p Starorzecze ze stocznią Atut na prawym brzegu, dawne wyrobisko kruszyw, dzisiaj Jezioro Srebrne. Ścięcie meandrów starorzecza, którym niegdyś płynęła
Odra spowodowało pozostawienie poza szlakiem
trzech kilometrów – 101, 102 i 103. W ten sposób
na brzegu po tablicy „100” pojawia się tablica „104”.
Jezioro Srebrne w Januszkowicach-Lesianach powstało w wyniku eksploatacji piasku przez kopalnie surowców mineralnych
w Opolu. Po zakończeniu wydobycia w 1995 r. jezioro wraz
z przyległym terenem o łącznej powierzchni 50 ha wykupił prywatny inwestor i zorganizował tam miejsce wypoczynku, rekreacji
i sportu. W ośrodku znajduje się: kąpielisko, plaża, na której znajduje się największa zjeżdżalnia wodna w województwie opolskim,
bar gastronomiczny, brodzik dla dzieci, boiska do siatkówki, pole
namiotowe i kempingowe oraz dobrze wyposażona baza sprzętu
motorowodnego. Pole namiotowe dysponuje zapleczem sanitarnym i podłączeniami do prądu, co umożliwia przyjęcie dużej liczby
przyczep kempingowych lub kamperów. Nad Jeziorem Srebrnym
usytuowany jest dom weselny i restauracja Marina, funkcjonujące
wyłącznie podczas zamówionych uroczystości.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Jezioro Srebrne”
Właściciel Jan Płonka
ul. Lesiany 2; 47-330 Januszkowice
tel. 77 406 46 60, tel. 602 711 774
www.jeziorosrebrne.pl
Na lewym brzegu początek zwartego lasu, chronionego w ramach
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”.
100,3 l Basen Mariny Lasoki.

Fot. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

Marina Lasoki to przystań na 101 km Odry dla jachtów i łodzi motorowych o zanurzeniu do 1,5 m. Jej budowa została rozpoczęta
w 2003 r. na terenie dawnej stoczni Koźle, która funkcjonowała
od XIX w. do 1964 r., kiedy to wybudowano nową stocznię Koźle-Rogi, obecnie DAMEN SHIPYARDS KOŹLE. Do dyspozycji
wodniaków są: pomosty cumownicze, slip, prąd, woda, węzeł
sanitarny, tawerna, pole kempingowe, warsztat szkutniczy i miejMarina Lasoki

sce na ognisko. Przystań Marina Lasoki otrzymała od Polskiego
Związku Żeglarskiego i Zarządu Głównego PTTK w 2009 r. Nagrodę Przyjaznego Brzegu i czterogwiazdkową ocenę w spisie
portów i przystani za zagospodarowanie i usługi świadczone dla
turystyki wodnej.
Marina Lasoki, Bogdan Balawender
ul. Lasoki 1; 47-200 Kędzierzyn Koźle
Bosman tel.: 507 828 708
www.lasoki.eu
Fot. Marek Lityński

Odra mapa 2

Stocznia Damen w Koźlu

99,8
98,1

l Wejście do basenu stoczni Damen i Koźle.
p Ujście Kanału Gliwickiego w jego zerowym km, równocześnie wejście do portu Koźle.
97,7 p Nabrzeże przeładunkowe portu Koźle, długości 250
metrów.
97,6		 Przewody energetyczne zawieszone na NWŻ 28,8 m.
97,2 p Ujście Kanału Kłodnickiego z zabytkowymi śluzami.
Wodowskaz Koźle.
96,9		 Most kolejowy trzyprzęsłowy, stalowy, szerokość prześwitu przęsła żeglownego wynosi 23 m. Wysokość
dolnej krawędzi konstrukcji nad SW – 7,17 m i nad
WWŻ – 4,86 m.
96,3		 Ponowne połączenie kanałów żeglugowego i powodziowego w jedno koryto Odry.
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Śluza Koźle

Fot. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

95,8		 Połączenie kanału śluzy Koźle z kanałem żeglugowym.
95,5		 Śluza Koźle o pojedynczej komorze długości 41,9 m,
szerokości 5,34 m i spadzie na progu dolnym 2,61 m
z wrotami o napędzie elektrycznym. Obok śluzy
na wyspie znajduje się sterownia dla całego stopnia
wodnego Koźle (dwa jazy i śluza). Za nią jest usytuowany jaz klapowy dwuprzęsłowy o świetle 2 x 32 m
z przepławką dla ryb. Wszystkie budowle powstały
na nowo po powodzi w 1997 r.

Kędzierzyn-Koźle liczy 60 tys. mieszkańców. Miasto położone
nad Odrą, Kłodnicą i Kanałem Gliwickim powstało w 1975 r.
z połączenia odrębnych do tego czasu miejscowości: Kędzierzyna, Koźla, Kłodnicy i Sławięcice. Historia miasta związana jest
ściśle z losami Koźla, o którym najstarsza wzmianka pochodzi
z 1108 r. Prawa miejskie Koźle otrzymało około 1281 r. Równolegle rozwijały się Sławięcice, które zostały miastem w 1260 r. oraz
wsie Kłodnica i Kędzierzyn. Obszar dzisiejszego miasta w latach
1281-1355 wszedł w skład księstwa kozielsko-bytomskiego,
które w 1289 r. stało się lennem króla czeskiego i odtąd dzieliło losy Śląska. W 1741 r. obszar ten został opanowany przez
Prusaków, którzy przystąpili do rozbudowy założonej przez Austriaków twierdzy kozielskiej, co ograniczyło rozwój terytorialny
miasta i spowodowało zastój gospodarczy. W tym okresie doskonale rozwijały się Sławięcice, gdzie pod koniec XVIII w. powstały liczne manufaktury. Korzystne położenie tej miejscowości
poprawiło się jeszcze po zbudowaniu na przełomie XVIII/XIX w.
Kanału Kłodnickiego. Od uruchomienia w 1845 r. linii kolejowej
Opole – Gliwice dużego znaczenia zaczął nabierać Kędzierzyn, przy którym zlokalizowano stację kolejową. Po likwidacji
twierdzy w 1873 r. nastąpił rozwój gospodarczy Koźla. W latach
1891-1908 zbudowano duży port śródlądowy oraz kilka nowych
zakładów przemysłowych. Po walkach III powstania śląskiego
w 1921 r. tereny te pozostały w granicach państwa niemieckiego. Kolejne ożywienie gospodarcze wiąże się z budową w latach
1933-1941 Kanału Gliwickiego oraz niemieckich zakładów chemicznych w Blachowni i Kędzierzynie. Na ich gruzach powstały
po II wojnie światowej Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” i Zakłady
Chemiczne „Blachownia”. Kędzierzyn uzyskał prawa miejskie
w 1951 r., a w 1999 r. – już jako Kędzierzyn-Koźle – stał się
miastem powiatowym.

Najważniejsze zabytki Kędzierzyna-Koźla:
• Zamek wzniesiony już na przełomie XIII/XIV w. Po różnych
zniszczeniach do naszych czasów przetrwał mur oporowy
i fragmenty półkolistej bastei oraz częściowo zrekonstruowana baszta przy ulicy Kraszewskiego, zaadaptowana na cele
muzealne i siedzibę Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.
• Zespół fortyfikacji ziemno-murowanych twierdzy w Koźlu
zbudowany na początku XVIII w. przez Austriaków. Dalszej
rozbudowy dokonywali Prusacy. Do dziś zachowały się częściowo jej ziemne obwałowania w postaci gwiazdy sześcioramiennej wraz z fragmentami redut: Większyckiej, Rogowskiej, Orle, Kobylnickiej, Kłodnickiej i Krzyżowej. Pozostałości
zlikwidowanej w 1874 r. twierdzy stanowią cenny przykład
architektury militarnej o unikalnych wartościach przestrzennych. Od XX w. można je zwiedzać, gdyż całość została przekształcona w założenie parkowe nazwane plantami.
• Baszta Montalemberta jako jeden z zachowanych fragmentów twierdzy w Koźlu (Festung Kosel) przy ulicy Portowej
została zbudowana na przełomie XVIII i XIX w. Kościół parafialny pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej wzmiankowany
w 1295 r., gotycki (wieża gotycko-renesansowa), trójnawowy,
pseudohalowy. W bocznej kaplicy NMP znajduje się najstarszy na Opolszczyźnie obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem
Jezus, zwanej Kozielską, datowany na początek XV w. W kościele przechowywane są relikwie św. Zygmunta, św. Jadwigi
Śląskiej oraz błogosławionej siostry Faustyny Kowalskiej.
• Zespól poklasztorny franciszkanów składa się z barokowego
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz dawnego barokowego
klasztoru; oba budynki z 1753 r., wielokrotnie przebudowywane.
• Śluza Koźle wybudowana w 1830 r., z elementami drewnianej
poprzedniczki z 1812 r, została gruntownie odremontowana
po powodzi w 1997 r. W pobliżu śluzy rozciągają się malownicze bulwary nad Odrą, na których znajdują się ścieżki
rowerowe i piesze. Ładny mostek umożliwia przedostanie się
na wyspę.
• Zabytkowy Kanał Kłodnicki łączący Koźle z Gliwicami. Zbudowany w latach 1792–1812 jest jednym z najstarszych
europejskich kanałów żeglugowych, wyposażonych w śluzy
komorowe. Odcinek przebiegający przez Kędzierzyn-Koźle
należy do najlepiej zachowanych.
• Ocalały fragment pałacu książąt Hohenlohe-Ohringen w Sławięcicach z 1820 r. jest częścią przemysłowego imperium,
które zniknęło po 1945 r. W dawnym książęcym parku z egzotycznymi gatunkami drzew stoi jeszcze ogrodowy pawilon
zwany „Belwederem” oraz dom ogrodnika, a wśród alejek
znajdują się betonowe schrony bojowe z II wojny światowej.
W historycznej rezydencji księcia Hugo von Hohenlohe w Sławięcicach pod koniec XIX w. badania nad gruźlicą prowadził
Robert Koch. Obecnie budynek zaadaptowany jest na hotel
„Hugo”. Posiada restauracje, kawiarnie, toalety, prysznice,
miejsce grillowe, plac zabaw dla dzieci, basen i SPA.
Hotel „Hugo”
ul. Orkana 14; Kędzierzyn-Koźle Sławięcice
tel. 77 405 34 40, www.hotelhugo.pl
Punkt Informacji Turystycznej (Biblioteka Miejska)
Rynek 3; 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 32 25, www.kedzierzynkozle.pl
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Punkt Informacji Turystycznej (filia Biblioteki Miejskiej)
ul. Damrota 32; 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 483 24 81, www.kedzierzynkozle.pl
Strona Polsko-Czeskiego Maratonu Kajakowego
www.gornaodra.eu
Stadnina Koni H. i W. Dzikowie (602 741 170; 608 057368)
Restauracja Pałac Większyce, Patrycja i Artur Biernaccy
ul. Kozielska 15; 47-208 Większyce
tel.: 77 482 15 25, www.palacwiekszyce.pl
95,4

l Kolejne rozwidlenie rzeki przy małej wyspie. Przy lewym brzegu początek krótkiego kanału śluzy Koźle.
W prawej odnodze drugi niebezpieczny jaz.
95,2		 Most drogowy w ciągu ulicy Xawerego Dunikowskiego
z wyspy na lewy brzeg Odry, drugi w kolejności. Most
trzyprzęsłowy, szerokość przęsła żeglugowego 28 m,
wys. nad WWŻ – 4,84 m. Za mostem, na prawym
brzegu, możliwość wodowania i lądowania kajaków.
			 Pod mostem pierwszym, prowadzącym z prawego
brzegu Odry na wyspę, znajduje się jaz klapowy trzyprzęsłowy o świetle 3 x 26,8 m.
95,1 p Nabrzeże przystani żeglarskiej Szkwał, dawniej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, obecnie Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Fot. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

Przystań Szkwał Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Wyspa 22 usytuowana jest na 95
kilometrze biegu rzeki Odry w sąsiedztwie starego miasta. Na przystani prowadzone są zajęcia dydaktyczne i rekreacyjno-sportowe.
Nabrzeże przystani o długości 250 metrów wykonane w technologii
larsenowo-betonowej z asfaltowym slipem jest dostępne dla wodniaków od kwietnia do listopada. Wodowanie jest możliwe w poniedziałki i środy w godzinach 15.00-18.00 i wtorki 7.30-19.00. W pozostałe
dni tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonu 77 482 39 57 lub 77 481 37 52. Istnieje możliwość
skorzystania z sanitariatów, świetlicy oraz noclegów. Oprócz działalności własnej, na przystani odbywają się imprezy zewnętrzne.
Tutaj znajdują zakończenie takie duże imprezy, jak: „Spływ pływadeł
Basen Portu Koźle

Racibórz – Koźle”, „Spływ kajakowy Olimpiad Specjalnych”, „Spływ
Twardzieli” i inne. Przystań odwiedzają kajakarze i żeglarze różnych
organizacji, harcerze i amatorzy zimowych kąpieli, zwani popularnie
„morsami”, a nawet płetwonurkowie. W bezpośrednim sąsiedztwie
przystani znajdują się: OSP ORW w Kędzierzynie-Koźlu i Stanica
„Odra” Formacji Obrony Cywilnej WOPR Województwa Opolskiego
w Kędzierzynie-Koźlu. Przy nabrzeżu przystani stacjonuje statek
wycieczkowy „Silesia”, który korzysta również z nabrzeża stoczni
„Damen”. W weekendy działa wypożyczalnia kajaków.
Przystań Szkwał
ul. Wyspa 22; 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 39 57, 77 481 37 52, www.ckpiukk.pl
94,9		 Rozgałęzienie koryta Odry na kanał żeglugowy i powodziowy z jazami piętrzącymi w kanale Ulgi i korycie
Odry. Płyniemy w lewo przy prawym brzegu wyspy
Ostrówek.
94,5 l Przystań kajakowa. Miejsce wodowania, miejsce odpoczynku, parking, wiata, ława i stół.
94,0 p Ujście Kłodnicy. Szlak kajakowy.
93,9		 Most drogi nr 40 Głuchołazy – Pyskowice (obwodnica
miasta), jednoprzęsłowy, szerokość przęsła żeglownego 50 m, prześwit przy SW – 9,73 m, przy WWŻ – 7 m.
93,3 p Ujście Starej Odry.
92,7 p Ujście dopływu spod Brzeziec.
89,2 l Biadaczów. Stare przyczółki po dawnej przeprawie
czołgowej. Znajdujący się na lewym brzegu akwen
po kopalni piasku służy wędkarzom jako łowisko.
W bogatym rybostanie występuje karp, lin, leszcz,
szczupak, płoć oraz duży sandacz, który ma tutaj doskonałe warunki do rozrodu.
89,1 p Brzeźce. Stacja pomp Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”.
87,8 p Ujście Ciska.
87,0 l Landzmierz.
86,0		 Początek cofki spiętrzenia wody jazem „Koźle”.
83,2		 Linia energetyczna.
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ODRA 3
Klasa żeglowności III Odra skanalizowana (100,6 – 121,4 km)
Śluza Januszkowie duża 105,6 km
• Długość 187,3 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,5 m
Śluza Januszkowie mała 105,6 km
• Długość 55,0 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,0 m
Stopień wodny Januszkowice
105,6 km
tel.: 77 482 63 86; 605 663 646
e-mail: stw.jan@wroclaw.rzgw.gov.pl
Śluza Krępa duża 113,2 km
• Długość 187,3 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,5 m
Śluza Krępa mała 113,2 km
• Długość 54,20 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,05 m
Stopień wodny Krępa 114,5 km
tel.: 77 484 79 27; 609 076 474
e-mail: stw.kre@wroclaw.rzgw.
gov.pl
Ograniczenia parametrów:
Most kolejowy trzyprzęsłowy
96,9 km
• Szerokość przęsła żeglownego
23 m
• prześwit pionowy 7,17 przy SW;
4,86 m przy WWŻ

Odra mapa 3
118,6 l Ujście Swornicy.
117,3 p Ujście kanału Krępa, odprowadzającego wodę z wiel
kich żwirowni pod Krępną.
115,7 l Ujście Straduni.
Stradunia wzięła nazwę od przepływającej przez środek wsi rzeki
Straduni. W 1922 r. powstał kościół w stylu późnogotyckim pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obszarem o dużych walorach
przyrodniczych jest użytek ekologiczny „Stara Odra”, położony
w północnej części wsi. Pod koniec XIX w. dokonano regulacji
koryta Odry, pozostawiając starorzecze o długości 1,5 km. W jego
obrębie występuje sieć lokalnych, zabagnionych zagłębień, która
stanowi korytarz ekologiczny. Występujące tutaj tereny łąkowo-pastwiskowe doliny Odry stanowią przedłużenie obszaru chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”. Użytek ekologiczny charakteryzuje się bogatym środowiskiem fauny i flory, porasta je wiele
interesujących zbiorowisk wodnych i szuwarowych, co sprzyja
rozrodowi wielu gatunków płazów i ptaków.

Fot. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

114,7 p Połączenie kanału śluzowego z Odrą.
114,5		 Stopień wodny Krępa. tel. 77 484 79 27; 609 076 474;
e-mail: stw.kre@wroclaw.rzgw.gov.pl.
			 Jaz Krępa składający się z trzech sektorów o świetle
25 m każdy i spadzie 2,5 m.
			 Przepływowa elektrownia wodna o mocy 1,26 MW.
114,3		 Śluza Krępa duża – długość 187,3 m; szer. 9,6 m;
głębokość nad dolnym progiem 2,5 m. Śluza mała
– dł. 54,2 m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym
progiem 2,05 m.
113,9 l Początek kanału śluzy Krępa o długości 800 m. Płyniemy w lewo.
Śluza Krępa

Fot. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
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Elektrownia wodna Przy śluzie Krępa

Krępna wywodzi swą nazwę ze staropolskiego słowa krępa, które
oznacza suchą wyniosłość, sterczącą ponad moczarami – co odpowiada topografii terenu. Najstarszym zabytkiem Krępnej jest kapliczka w stylu neoromańskim z krucyfiksem ludowym i obrazem
świętych apostołów Piotra i Pawła, stojąca wśród lip, w centrum
wsi, przy głównej drodze. Budynek starej szkoły pochodzi z 1861 r.
Śluzę Krępa (nie Krępna) na Odrze wzniesiono w 1894 r. Przy
drodze do śluzy stoi dziękczynna, słupowa kapliczka ku czci
św. Rocha – patrona chroniącego od zarazy, zwanej na Śląsku
morem. Przy niej co roku w dniu św. Piotra i Pawła (29 czerwca)
odbywa się procesja „po polach”. Filialny kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła został wybudowany ze składek mieszkańców
w latach 1983-1985. Na prawo od śluzy położone są dwa stawy
ze stanicą wędkarską.
110,3		 Druty wysokiego napięcia zawieszone na wysokości
28,2 m nad NWŻ.
109,9 l Starorzecze Mechnickie. W jego głębi znajduje się
dogodne miejsce biwakowe z dojazdem nad brzeg
ze wsi Mechnica. Teren zadrzewiony bujnym lasem. Koniec Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łęg
Zdzieszowicki”. Drugi skrót kilometrowy ze względu
na przecięcie dużego zakola obecnym korytem Odry.
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Zdzieszowice uzyskały prawa miejskie dopiero w 1962 r., a więc
należą do jednych z najmłodszych miast w Polsce. Uruchomienie w 1845 r. połączenia kolejowego pomiędzy Opolem i Koźlem
rozpoczęło nowożytny rozwój miejscowości. Rozwój dopełniła budowa koksowni z inicjatywy hrabiego von Schaffgotscha w latach
1929-1932. W czasach II wojny światowej ze względu na produkcję koksu, benzyny syntetycznej, olejów lekkich i ciężkich Zakłady Koksownicze stanowiły ważny punkt strategiczny. Dlatego
podczas nalotu wojsk alianckich uległy poważnemu zniszczeniu.
Po wojnie w latach pięćdziesiątych zakład stale rozbudowywano
i modernizowano, a w Zdzieszowicach osiedlali się przybysze
z całej Polski. Dawne przyzakładowe osiedle robotnicze uzyskało
w 1956 r. status osiedla miejskiego, a w 1962 r. prawa miejskie.
W herbie z 1977 r. znajduje się krzyż powstańczy z datami powstań śląskich (1919-1920-1921).
Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. są największym
producentem koksu w Polsce, wytwarzającym ponad 4 mln ton
koksu rocznie (40% udziału krajowego). Oprócz koksu opałowego
i metalurgicznego, zakład wytwarza także gaz koksowniczy, benzol, smołę i siarczan amonu. Większość koksu eksportowana jest
za granicę. Zakłady zajmują obszar około 200 ha. Od końca 2010 r.
zostały wykupione i połączone ze spółką ArcelorMittal Poland S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Obecnie zakład nazywa się ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach. Dziś Zdzieszowice stanowią ważny ośrodek przemysłowy i usługowy na Opolszczyźnie oraz punkt wyjściowy wycieczek na Górę Świętej Anny.

W Zdzieszowicach warto zobaczyć:
• Jednonawowy kościół pw. św. Antoniego, pochodzący z 1937 r.,
zbudowany z kamienia wapiennego. Ciekawostką jest fakt,
że wśród malowideł postaci świętych i wiernych na ścianie
półokrągłego prezbiterium znajduje się podobizna hrabiny Johanny von Schaffgotsch, żony budowniczego zdzieszowickiej
koksowni.
• XIX-wieczna kapliczka dzwonnicza z późnobarokową rzeźbą
Jana Nepomucena z XVIII w.
• Pomnik Powstańca Śląskiego znajduje się przy Zakładach
Koksowniczych, a na cmentarzu katolickim zbiorowa mogiła
powstańców.
• Park Zabaw i Wypoczynku o powierzchni 3,4 ha. Znajduje się
w nim amfiteatr na 600 miejsc, krąg taneczny, rampa do skateboardingu czy boiska do różnych gier zespołowych.
Dzisiejszą ulicą Solownią docieramy do przeprawy promowej
na Odrze. Została ona wybudowana w 1987 r. przez stocznię Koźle-Rogi jako element drogi powiatowej nr 1408, łączącej Zdzieszowice z Mechnicą. Prom dolnolinowy posiada napęd ręczny.
Obsługiwany jest przez rodzinę Gach (jedyna chłopska rodzina
na Śląsku Opolskim posiadająca własny herb po swoich przodkach), od dawna zajmującą się przewożeniem przez Odrę ludzi,
zwierząt i towarów – przeprawa promowa w tym miejscu istnieje
od 160 lat.
Ze Zdzieszowic poprzez Żyrową, Oleszkę do rezerwatu Lesisko
w leśnictwie Krępna poprowadzono ścieżkę rowerową. W Zdzieszowicach zaczyna się czarny szlak pieszy o długości 10 km, który
prowadzi do Leśnicy przez Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny.
Góra Świętej Anny jest parkiem krajobrazowym o powierzchni 5,7
tys. ha, utworzonym w 1988 r. Obejmuje on Grzbiet Chełmu z jego
najwyższym wzniesieniem Górą Świętej Anny (404 m n.p.m.), która jest największą wyniosłością całej Wyżyny Śląskiej. W dawnym
wyrobisku po eksploatacji bazaltu i wapieni w Górze Świętej Anny
utworzono rezerwat geologiczny „Góra Świętej Anny”, w którym
Prom w Zdzieszowicach-Solowni

Fot. Marek Lityński

109,1 p Ujście potoku Anka, niosącego ścieki przemysłowe
z Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach.
109,0 p Betonowy pomost przy oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach.
108,4 p Solownia, dawniej wieś ze składem soli przy przeprawie przez Odrę, dzisiaj część miasta Zdzieszowice.
Prom dolnolinowy o napędzie ręcznym na drodze
do Mechnicy. W Zdzieszowicach znajdują się duże
Zakłady Koksochemiczne. Miasto graniczy z Górą
Świętej Anny.

Fot. Marek Lityński
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Śluza Januszkowice

zachowały się pozostałości zjawisk wulkanicznych. Na szczycie
góry wznosi się znane od wieków miejsce pielgrzymek – gotycko-barokowa bazylika pw. św. Anny zbudowana w latach 1485-1516.
W ołtarzu głównym znajduje się gotycka rzeźba św. Anny Samotrzeciej z XV w., trzymająca na kolanach Jezusa i Marię, przyozdobiona trzema koronami papieskimi. W miejscu dawnego kamieniołomu Niemcy zbudowali w latach 1934-1938 wielki amfiteatr,
dzisiaj największy w Polsce. Od 1955 r. w miejscu wyburzonego
nazistowskiego mauzoleum powstał Pomnik Czynu Powstańczego dłuta Xawerego Dunikowskiego. W dawnym Domu Polskim
mieści się Muzeum Czynu Powstańczego. W 2010 r. obszarowi
Góra Świętej Anny został nadany status Geoparku Krajowego.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach
ul. Powstańców Śląskich; 47-330 Zdzieszowice
tel. 77 484 23 92
108,2		 Druty wysokiego napięcia 12 metrów nad lustrem SW.
107,8 p Ujścia odpływu ze stawów januszkowickich.
Obszar Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” o powierzchni
619,9 ha powstał w 1988 r. Obecnie włączony w ramy systemu
Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Teren w 75%
porasta jesionowo-wiązowy las łęgowy, przechodzący w grąd.
Domieszkowo występują olchy, dęby szypułkowe, graby, jawory
i lipy. Wiele drzew budujących drzewostan przekroczyło sto lat
życia. Doskonale rozwinięta warstwa krzewów składa się głównie
z czeremchy, jarząba i chronionej kruszyny pospolitej. W runie
występuje także szereg gatunków roślin chronionych (cebulica
dwulistna, skrzyp olbrzymi oraz śnieżynka przebiśnieg). Pod koniec lata w Łęgu Zdzieszowickim zakwita bardzo rzadki w Polsce
kruszczyk siny, który jest jednym z najpóźniej kwitnących naszych
storczyków. Złożona struktura łęgów jest miejscem lęgowym ponad 100 gatunków ptaków. Do najciekawszych należą: bączek
podróżniczek, czapla siwa, bielik, rybołów, kania ruda, dzięcioł
zielony, kraska, dudek, jerzyk, żuraw, orlik krzykliwy, gadożer oraz
orzełek włochaty. Takie lasy w dolinie Odry to obecnie rzadkość.

Ze względu na żyzne gleby zostały wycięte przeważnie już w XIII
i XIV w. pod gęste do dzisiaj osadnictwo nadodrzańskie. Wśród
lasów rozsiane są nieliczne osiedla, łąki i pola uprawne, a także
starorzecza: kilka bardzo niewielkich w części środkowej i południowej oraz dwa duże w części północnej. Ostatnie z nich zwane
Starorzeczem Mechnickim ma połączenie z korytem Odry. Cały
obszar leśny jest łatwo dostępny samochodem drogą łączącą
Zdzieszowice z Mechnicą.
106,5 l Zadrzewiony teren „Łęgu Zdzieszowickiego”.
Integralną częścią Januszkowic są Wielmierzowice z ruinami dworu. W centrum wsi stoi pocysterski kościół „Na dołach” z przełomu XVII/XVIII w. zamieniony na stodołę. Miejscowość położona
pośród kompleksu trzech stawów, obficie zarybionych, posiada
nowoczesny ośrodek wypoczynkowy z wieloma usługami: różne
kategorie noclegów, restauracja, narty wodne, wypożyczalnia
sprzętu pływającego, hala sportowa, basen, plaża i inne.
RUEDA Januszkowice
ul. Wolności 64; 47-330 Januszkowice
tel.: 609 773 373; 607 142 575
www.januszkowice.kompleksrueda.pl
106,2 p Połączenie kanału śluzowego z Odrą.
105,6		 Stopień wodny Januszkowice. tel. 77 482 63 86;
605 663 646. E-mail: stw.jan@wroclaw.rzgw.gov.pl.
Jaz sektorowy Januszkowice, trzyprzęsłowy o świetle
3 x 25 m. Zbudowany w 1972 r.
			 Śluza Januszkowice duża – długość 187,3 m; szer. 9,6
m; głębokość nad dolnym progiem 2,5 m. Śluza mała
– dł. 55 m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem
2,5 m. Sterownia zautomatyzowana dla obu śluz.
			 Przepływowa elektrownia wodna o mocy 1,4 MW.
105,3 l Początek kanału śluzy Januszkowice o długości 900 m.
Płyniemy w lewo.
100,6 p Starorzecze.
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ODRA 4
Klasa żeglowności III Odra skanalizowana (121,4 – 139,5 km)
Śluza Krapkowice duża 122,9 km
• Długość 187,3 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,37 m
Śluza Krapkowice mała 122,9 km
• Długość 55,0 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,0 m
Stopień wodny Krapkowice
122,9 km
Tel.: 77 466 58 64; 609 983 544
e-mail: stw.kra@wroclaw.rzgw.gov.pl
Śluza Rogów duża 129,5 km
• Długość 187,03 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,5 m
Śluza Rogów mała 129,5 km
• Długość 54,20 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
1,98 m
Stopień wodny Rogów 129,85 km
Tel.: 77 467 22 92; 607 463 504
e-mail: stw.rog@wroclaw.rzgw.gov.pl
Śluza Kąty duża 137,3 km
• Długość 187,03 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,5 m
Śluza Kąty mała 137,3 km
• Długość 55,0 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,00 m
Stopień wodny Kąty 137,4 km
Tel.: 77 420 30 08; 607 381 645
e-mail: stw.kat@wroclaw.rzgw.gov.pl
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Odra mapa 4
137,8 p Połączenie kanału śluzowego z Odrą.
		
p Kąty Opolskie. Tuż za wałem położona wieś parafialna
o zwartej zabudowie.
137,4		 Stopień wodny Kąty. Tel. 77 420 30 08; 607 381 645.
E-mail: stw.kat@ wroclaw.rzgw.gov.pl
			 Jaz Kąty, typu sektorowego, zbudowany w 1991 r.
w miejsce jazu kozłowo-iglicowego z 1891 r., a więc
równo 100 lat później. W jazie są trzy przęsła, każde
po 32 metry o spadzie 2,1 m.
137,3		 Śluza Kąty duża – długość 187 m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem 2,5 m. Śluza mała – dł. 55
m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem 2 m.
137,1 l Początek kanału o długości 700 m do śluzy Kąty. Płyniemy w lewo.
135,2		 Most taśmociągu z kopalni margli wapiennych „Folwark” do cementowni w Górażdżach. Wysokość dolnej krawędzi konstrukcji mostu nad WWŻ – 9,05 m.
Zakład położony jest w dużym kompleksie leśnym.
133,0 p Chorula. Port cementowni Górażdże z nabrzeżem
do załadunku cementu i długimi dalbami cumowniczymi. Kolejny „port księżycowy”. Nigdy w nim nie
ładowano cementu.

Fot. Andrzej Nowak

Chorula jako osada była wzmiankowana około 1300 r. W centrum
znajduje się zespół dworski i park pałacowy z końca XIX w., w którym występują chronione gatunki roślin i drzew. W 1977 r. na terenie miejscowości powstała cementownia „Górażdże”. Dzisiaj spółki Grupy Górażdże należą do międzynarodowego koncernu Heidelberg Cement, jednego z największych na świecie producentów
cementu i innych materiałów budowlanych. Na potrzeby cementowni wydobywa się w okolicy do 4 milionów ton wapieni rocznie.
Równolegle z eksploatacją prowadzona jest sukcesywna rekultywacja wyrobisk. W ciągu ostatnich 25 lat zrekultywowano około
400 ha gruntów, z czego ponad 300 ha zostało zalesionych. Teren
kopalni jest obszarem o dużej atrakcyjności przyrodniczej, na którym występuje wiele cennych gatunków flory i fauny. Od 2005 r.
w Kopalni Wapienia Górażdże prowadzone są systematyczne działania w zakresie ochrony bioróżnorodności. W 2010 r.
utworzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną, ukazującą unikatowe walory przyrodnicze tego terenu.
Zespół Zamkowo-Parkowy w Rogowie Opolskim

131,1 p Malnia. Most drogowy autostrady A-4 Wrocław – Gliwice. Jedno przęsło żeglowne ma szerokość 30 metrów,
wysokość nad WWŻ – 7,53 m.
130,8 l Połączenie kanału śluzowego z Odrą. Kolejny spadek
odległości w 130 km, co widać na mapie google.
129,8		Stopień wodny Rogów. tel. 77 467 22 92;
607 463 504. e-mail: stw.rog@ wroclaw.rzgw.gov.pl.
			 Jaz klapowy trzyprzęsłowy (3x25 m) o spadzie 2,25 m,
z możliwością piętrzenia 376-430 cm, zbudowany
w 1998 r. 376 cm to poziom normalny NPP utrzymywany za pomocą automatyki sterowanej komputerowo.
			 Mała elektrownia wodna o mocy 0,5 MW.
		
l Rogów Opolski. Zamek na wysokiej skarpie, do którego prowadzi droga z lewego brzegu rzeki Odry, gdzie
znajduje się dogodne miejsce lądowania i wodowania
kajaków.
Rogów Opolski (dawniej Rogau) w czasach piastowskich należał
do zakonu templariuszy, którzy mieli zbudować zamek połączony
podziemnymi tunelami z warowniami w Krapkowicach i położonym
na drugim brzegu Odry Otmęcie. Około 1490 r. gospodarzami tej
tajemniczej warowni zostali hrabiowie Rogoysky z Rogoźnika
na Morawach. Z ich fundacji zamek nowożytny w formie zbliżonej
do współczesnej zbudowany został na początku XVII w. Po 1765 r.
został przekształcony i rozbudowany przez ostatnich właścicieli
Haugwitzów na rezydencję pałacową, otoczoną parkiem krajobrazowym w stylu angielskim. Po 1945 r. przeszedł na własność państwa polskiego, pełniąc początkowo funkcję przedszkola, następnie
magazynu zboża przy miejscowym PGR, co naturalnie doprowadziło go do ruiny. W 1965 r. zabytek przekazany został Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w Opolu i po trwającej przeszło 10 lat odbudowie został oddany do użytku jako filia tej placówki. W zamku
zgromadzono obszerną kolekcję dawnych rękopisów, druków, map,
listów oraz grafik. We wnętrzach urządzono stałą wystawę, ukazującą rozwój książki od papirusu, poprzez tabliczki gliniane, do księgi
z XVIII w. Znajduje się tu także ekspozycja archeologiczna, prezentująca średniowieczne skorupy, groty strzał i elementy wystroju
wnętrz. Obok funkcji kulturalnych Rogów pełni również rolę ośrodka
o charakterze konferencyjno-biznesowym z hotelem.
Zespół Zamkowo-Parkowy w Rogowie Opolskim
ul. Parkowa 38; 47-300 Krapkowice
tel. 77 467 21 08; 77 487 23 80
www.rogow.wbp.opole.pl
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Odrowąż to wieś typu „ulicówki”, licząca około pół kilometra długości. We wsi znajduje się dwukondygnacyjna kaplica św. Urbana (patrona Odrowąża) z 1841 r. Pierwszą wzmiankę o osadzie „Odrvesz”
wymieniono w dokumencie z 1292 r. Na północnym krańcu wsi
w pobliżu wiaduktu autostrady A4 znajduje się krasowe wywierzysko wypływające spod wysokiej skarpy. Pomiędzy Otmętem a Odrowążem leży Las Odrowąż w którym poprowadzona jest ścieżka
przyrodniczo-dydaktyczna, obejmująca również starorzecze Odry.
Przy niej rosną pomnikowe drzewa, takie jak dęby, buk, lipa i sosna.
127,5		 Przewody energetyczne na wysokości 20 m.
126,3		 Przewody wysokiego napięcia na wysokości 13 m nad
SW.
126,2		 Most kolejowy nieczynnej linii Prudnik – Gogolin,
zniszczony podczas powodzi 1997 r., potem częściowo odbudowany, służy obecnie pieszym i rowerzystom. Wys. nad WWŻ – 4,58 m.
Gogolin, miasto w powiecie krapkowickim. Istniejąca od 1223 r.
osada rozwinęła się po II wojnie światowej dzięki przemysłowi wapienniczemu, stając się ważnym ośrodkiem przemysłu materiałów
budowlanych. W 1967 r. uzyskała prawa miejskie. Pozostałością
po funkcjonujących przez ponad 120 lat zakładach przemysłu wapienniczego są powstałe w 1874 r. trzy wapiennicze piece szybowe usytuowane w centrum Gogolina. Z innych zabytków w Gogolinie znajdują się: neogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego
Serca Jezusa z lat 1899-1901, kapliczka dzwonnica z XIX w. przy

ul. Kamiennej, kościół ewangelicko-augsburski z 1909 r. przy ul
Strzeleckiej – perła architektury Gogolina, kapliczka Matki Boskiej
z 1801 r. z cudownym źródełkiem, położona na łąkach pod lasem
miedzy Otmętem a Gogolinem, zbiorowa mogiła powstańców śląskich, Hala Targowa Gminy Gogolin mieszcząca się w budynku
dawnej parowozowni kolejki wąskotorowej dowożącej kamień
wapienny z tutejszego kamieniołomu do byłych zakładów wapienniczych, zabytkowe piece wapiennicze z XV w., ruiny holenderskiego wiatraka, cmentarz żydowski z 1852 r. z 50 macewami, izba
regionalna przy ul. Wyzwolenia.
126,0		 Zakaz kotwiczenia na długości 50 m ze względu
na rurociągi, przechodzące pod dnem rzeki.
125,5 l Nabrzeże przeładunkowe długości 51 m. Mijamy rozległe tereny zakładów papierniczych.
124,8 l Nabrzeże RZGW długości 40 m i siedziba Nadzoru
Wodnego Krapkowice, ul. Drzymały 8, 47-300 Krapkowice, tel. 77 466 14 56; 502 529 274; e-mail: nadzor.krapkowice@wroclaw.rzgw.gov.pl
124,7 l Krapkowice. Most drogi nr 409 Prudnik – Strzelce
Opolskie. Wzniesienie dolnej konstrukcji mostu nad
WWŻ 5,93 m. Szosa przez Otmęt biegnie do Gogolina. Pomiędzy nimi znajduje się zjazd z autostrady A4.
		
p Otmęt. Dawniej samodzielne miasto z kościołem
i zamkiem z XIII w. oraz słynną fabryką obuwia BATA
(po II wojnie Zakłady Obuwnicze OTMĘT), włączone
w 1961 r. do Krapkowic.
124,6 l Ujście Osobłogi, która stanowi atrakcyjny, choć niełatwy ze względu na liczne progi i zastawki, szlak
kajakowy.
			 Port Krapkowice z keją dla jednostek o większym
zanurzeniu przy ujściu rzeki. W basenie portowym
znajdują się pomosty cumownicze z wypożyczalnią
jednostek motorowodnych i kajaków.
Port Krapkowice powstał w 2013 r. z inicjatywy grupy wodniaków
z Krapkowic, Opola i Kędzierzyna-Koźla. Dzięki przychylności
władz miasta udało się zakupić teren przy ujściu Osobłogi do Odry.
Mieszcząca się przy ul. Przybrzeżnej marina posiada w swojej
Marina Krapkowice

Fot. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

129,5		 Śluza Rogów duża – długość 187,03 m; szer. 9,6 m;
głębokość nad dolnym progiem 2,5 m. Śluza mała –
dł. 54,2 m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem 1,98 m.
129,1 p Początek kanału śluzy Rogów o długości 800 m. Płyniemy w prawo.
129,0 p Odrowąż.
		
l Gwoździce. Doskonałe miejsce lądowania po obu
stronach rzeki na zjazdach po dawnym promie. Możliwość biwakowania, teren zalesiony.
128,0 p Początek łęgowego Lasu Odrowąż.
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ofercie wypożyczalnię różnorodnego sprzętu pływającego: kajaki,
kanoe, łodzie małe i duże z napędem wiosłowym, spalinowym
oraz elektrycznym. Istnieje także możliwość zwodowania własnego sprzętu pływającego. Marina organizuje rejsy po Odrze 10-osobową łodzią spacerową. W planach jest budowa pola biwakowego
wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

Krapkowice wspomniano po raz pierwszy w źródłach pisanych
w 1294 r., Miasto otrzymało prawa miejskie w 1294 r., następnie
kilkakrotnie zmieniało przynależność polityczną i administracyjną.
Za czasów panowania rodu Redernów (XVII-XVIII w.) rozbudowano Krapkowice do kształtu dzisiejszego układu architektonicznego.
Najbardziej reprezentacyjną częścią miasta jest rynek o typowo średniowiecznej zabudowie. Najstarsza kamienica pochodzi z XVII w.,
a jej front jest niezmieniony od 1784 r. Z obwałowań starego miasta zachowały się w kilku miejscach fragmenty murów obronnych
oraz XIV-wieczna wieża Bramy Górnej (tzw. Krapkowicka Baszta),
która jest symbolem miasta. Przy ujściu Osobłogi do Odry znajduje się dawny zamek rodów Redernów i Haugwitzów, potężna
późnorenesansowa budowla w kształcie czworoboku. Po 1945 r.
umieszczono w nim szkołę. Kościół pw. Św. Mikołaja odtworzono
w 1722 r. na wzór poprzedniego, który się spalił. Wewnątrz posiada
wiele cennych przedmiotów sztuki sakralnej oraz płyty nagrobne
Redernów. Z zabytków techniki zachowała się ceglana wieża ciśnień o wysokości 38 m z początku XIX w. oraz piece wapiennicze
z podobnego okresu. Zakłady papiernicze z 1898 r. są jednymi
z najstarszych, działających do dzisiaj zakładów przemysłowych
na Opolszczyźnie. Nad Odrą na placu Eichendorffa od 2007 r. stoi
pomnik wodowskazu w postaci metalowego dwuteownika wysokości 10,32 m, zwieńczony kotwicą. Upamiętnia wysokość wody podczas wielkiej powodzi z 1997 r., która na zawsze odebrała miastu
most z linią kolejową do Głogówka.
Hotel ,,Zamkowy Młyn”
ul. Młyńska 3; 47-300 Krapkowice
77 446 11 00, 535 414 799
www.zamkowymlyn.pl
Hotel „Zajazd Krapkowice”
ul. Prudnicka 29; 47-300 Krapkowice,
tel. 77 466 18 77, 77 466 13 64
www.zajazdkrapkowice.pl
Dom Wypoczynkowy „Sportowiec”
ul. Kilińskiego 3, Otmęt; 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 726, 502 718 998
Mieszkanie Gościnne „Eva”
ul. Ks. Duszy, Otmęt; 47-303 Krapkowice,
tel: 606 243 213
Gospodarstwo Agroturystyczne Salve Amici
Ingebora Kirsch-Iścińska
Pietna, Plac Stawowy 10; 47-300 Krapkowice
tel. 77 466 43 39

Fot. Andrzej Nowak

Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice
Komandor Jan Szefer
tel. 602 645 898 (wypożyczanie łodzi)
Wicekomandor Dariusz Wnuk, tel. 602 534 898
Wypożyczanie kajaków tel.: 880 812 813
Hotel ,,Zamkowy Młyn”
ul. Młyńska 3; 47-300 Krapkowice
www.port-krapkowice.pl

Baszta Krapkowicka

Gospodarstwo Agroturystyczne Western Ranch Pietna
Małgorzata i Wilhelm Kopitza
ul. Krapkowicka 29, Pietna; 47-300 Krapkowice
tel. 77 466 43 41; +48 600 903 569
www.western-ranch.yoyo.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Zagroda
Barbara i Gerard Borończyk
ul. Dolna 3, Gwoździce; 47-300 Krapkowice
tel. 77 466 43 20, 889 826 200
www.opolskazagroda.pl
124,0 l Połączenie kanału śluzy dużej z Odrą.
123,8 p Połączenie kanału śluzy małej z kanałem śluzy dużej.
123,7		 Stopień wodny Krapkowice. Tel. 77 466 58 64;
609 983 544. E-mail: stw.kra@ wroclaw.rzgw.gov.pl.
Dojazd z lewego brzegu od Krapkowic.
			 Jaz Krapkowice, zbudowany w 1984 r. w miejsce kozłowo-iglicowego. Typ sektorowy: trzy sektory o świetle po 25 m.
			 Przepływowa elektrownia wodna o mocy 1,26 MW.
122,9		 Śluza Krapkowice. Dwie śluzy w oddzielnych kanałach. Śluza Krapkowice duża – długość 187,3 m;
szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem 2,37 m.
Nad głową dolną śluzy znajduje się jednoprzęsłowy
most drogowy o szerokości 9,66 m i wysokości nad
WWŻ – 4,14 m, prowadzący drogę z prawego brzegu
na wyspę do małej śluzy.
			 Śluza mała – dł. 55 m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem 2 m.
122,7 p Odgałęzienie od głównego koryta Odry kanału małej
śluzy Krapkowice.
122,3 p Początek kanału dużej śluzy Krapkowice. Płyniemy
w prawo. Lewy brzeg to wyspa, powstała po przekopaniu kanału śluzowego.
120,4 p Obrowiec. Zakaz kotwiczenia na odcinku 200 m
ze względu na rurociągi przechodzące pod dnem rzeki.
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ODRA 5
Klasa żeglowności III Odra skanalizowana (139,5 – 154,7 km)
Śluza Groszowice duża 144,5 km
• Długość 186,97 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,60 m
Śluza Groszowice mała 144,5 km
• Długość 55,0 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,10 m
Stopień wodny Groszowice 144,5 km
tel.: 77 453 50 76; 607 284 376
e-mail: stw.gro@wroclaw.rzgw.gov.pl
Śluza Opole duża 150,37 km
• Długość 187,36 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,58 m
Śluza Opole mała 150,37 km
• Długość 54,20 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,02 m
Stopień wodny Opole 150,52 km
tel.: 77 402 55 90; 607 904 542
e-mail: stw.opo@wroclaw.rzgw.gov.pl
Ograniczenia parametrów
Most kolejowy 151,2 km
wys. 3,56 m przy WWŻ 4,45 m dla
wodowskazu dolnego śluzy Opole
Most drogowy 152,1 km
wys. 3,70 m przy WWŻ 4,45 m dla
wodowskazu dolnego śluzy Opole
Most drogowy 152,5 km
wys. 3,96 m przy WWŻ 4,45 m dla
wodowskazu dolnego śluzy Opole
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Odra mapa 5

Przystań Opolskiego Towarzystwa Kajakowego mieści się w Opolu przy ul. Spacerowej na Wyspie Bolko, niedaleko Opolskiego
Ogrodu Zoologicznego. Dysponuje slipem dla łodzi i osobnym
dla kajaków, budynkiem z WC i prysznicami, barem, miejscem
na ognisko, placem zabaw dla dzieci. Marina zdolna jest przyjąć
jednostki o zanurzeniu do 1 m. Można tu wypożyczyć kajaki klasy turystycznej i wyczynowej oraz smocze łodzie i rowery wodne,
popływać motorówką, zdobyć uprawnienia sternika motorowodnego. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach od 11:00 do zmroku
w sprzyjających warunkach pogodowych. Opolskie Towarzystwo
Kajakowe upowszechnia sport kajakowy na terenie miasta Opola
poprzez organizację spływów kajakowych, treningów, zajęć rekreacyjno-sportowych. Zapewnia profesjonalny sprzęt i pomoc wykwalifikowanych fachowców. W 2009 r. OTK otrzymało „Nagrodę
Przyjaznego Brzegu” za budowę przystani służącej miejscowym
wodniakom i turystom płynącym Odrą.
Opolskie Towarzystwo Kajakowe
ul. Spacerowa 3 (Wyspa Bolko); 45-094 Opole
tel. Prezes Jan Guzek 602 684 013, wypożyczalnia 660 367 307
www.otk.opole.pl
150,6		 Śluza Opole duża – długość 187,36 m; szer. 9,60 m;
głębokość nad dolnym progiem 2,58 m. Śluza mała
– dł. 54,20 m; szer. 9,60 m; głębokość nad dolnym
progiem 2,02 m
			 Kładka dla pieszych i rowerzystów wysokość przy
WWŻ – 4,34 m.
150,5		 Stopień wodny Opole. 77 402 55 90; 607 904 542;
e-mail: stw.opo@wroclaw.rzgw.gov.pl
			 Jaz Opole sektorowy z trzema przęsłami po 25 m.
Jest to wyjątek – wszystkie pozostałe jazy sektorowe powyżej i poniżej mają światła poszczególnych
przęseł po 32 m. W sterowni jazu Opole mieści się
również stanowisko komputerowego sterowania
i telewizyjnego nadzoru jazu klapowego kanału ulgi.

			
150,3 p
150,0 l
148,3 l
145,2 p
144,5		
			
			
144,5		

144,1 l
143,2 p
143,0		
140,5 p
140,4 p

Opole leży w południowej części Pradoliny Wrocławskiej, na obu
brzegach Odry oraz na wyspach, które powstały w rozwidleniach
rzeki. Miasto wojewódzkie, siedziba powiatu opolskiego licząca
125 tysięcy mieszkańców, ośrodek gospodarczy, kulturowy, naukowy i administracyjny posiadający różnorodne gałęzie przemysłowe, ważny węzeł drogowy i kolejowy. Na terenie miasta znajdują się liczne obiekty sportowe i turystyczne.
Fot. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

154,7 p Kanał do portu handlowego Opole-Zakrzów.
154,1 l Połączenie Kanału Ulgi z Odrą.
152,5 pl Opole. Most drogi nr 414. Wysokość 3,96 m przy
WWŻ 4,45 m dla wodowskazu dolnego śluzy Opole.
152,2 p Młynówka, kanał o długości 1,54 km z wrotami przeciw powodziowymi i śluzą. Za nimi przystań przy
hotelu. Po Młynówce kursuje pasażerska łódź motorowa „OPOLANKA”. Wodowskaz Opole.
152,1 lp Opole. Most ulicy S. Spychalskiego, przechodzącej
w Katedralną, która prowadzi do starego centrum
miasta. Wysokość 3,70 m przy WWŻ 4,45 m dla wodowskazu dolnego śluzy Opole.
151,3 p Przystań pasażerska.
151,2 lp Opole. Most kolejowy linii Wrocław – Kędzierzyn-Koźle. Wysokość 3,56 m przy WWŻ 4,45 m dla wodowskazu dolnego śluzy Opole.
150,9 p Połączenie kanału śluzowego z Odrą.
150,9 l Dawne ujście Kanału Wińskiego. Obecnie, po wybudowaniu górnego odcinka kanału ulgi, ten ciek odcięty jest od swojego starego koryta wysoką groblą i pełni rolę zatoki z pomostami Opolskiego Towarzystwa
Kajakowego. Potok Wiński uchodzi do kanału Ulgi.

Obydwa jazy utrzymują ten sam poziom piętrzenia
na stanowisku między stopniami Opole i Groszowice.
Przy stopniu Opole ma także swoją siedzibę Nadzór
Wodny Opole.
Początek kanału Młynówka i Wyspy Pasieka. Wrota
przeciwpowodziowe górne. Przed nimi na prawym
brzegu znajduje się nabrzeże przystani turystycznej.
Początek kanału śluzy Opole o długości 800 m. Płyniemy w lewo.
Początek Kanału Ulgi i Wyspy Bolko z ZOO.
Połączenie kanału śluzowego z Odrą.
Stopień wodny Groszowice. 77 453 50 76; 607 284 376;
e-mail: stw.gro@ wroclaw.rzgw.gov.pl.
Jaz Groszowice o trzech sektorach ze światłem po 32
metry. Spad na stopniu wynosi 2,10 m.
Elektrownia wodna Groszowice.
Śluza Groszowice duża – długość 186,97 m; szer.
9,60 m; głębokość nad dolnym progiem 2,60 m. Śluza mała – dł. 55,0 m; szer. 9,60 m; głębokość nad
dolnym progiem 2,10 m.
Początek górnego kanału śluzy Groszowice o długości 1,1 km. Płyniemy w lewo.
Opole-Groszowice, port Fabryki Aparatury i Urządzeń
„FAMED”. Basen z nabrzeżem o długości 100 metrów, zakończony wysoką suwnicą.
Przewody wysokiego napięcia (5 równoległych linii)
z drutami zwisającymi nad WWŻ na wys. 14 m.
Ujście Cebulanki.
Początek obwałowań prawego brzegu.

Żagłowki w Opolu
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Kościół pw. św. Sebastiana, pochodzi z 1680 r. W świątyni warto
obejrzeć barokowy ołtarz, ambonę (XVIII w.) i piękne organy z 1714 r.
Kwadratowa wieża Zamku Górnego to jedyna pozostałość
po Zamku, zbudowanym w XIV w. w najwyższym punkcie miasta,
rozebranym już w 1669 r. W 1898 r. wieża została włączona do zabudowań szkolnych przy ul. Osmańczyka.
Wieża Piastowska na odrzańskiej wyspie Pasiece, w części zwanej Ostrówkiem, to pozostałość po nieistniejącym dziś Zamku Piastowskim książąt opolskich, rozebranym przez Niemców w latach
30-tych XX w. Należy ona do najstarszych w kraju zabytków architektury obronnej, pełni też rolę symbolu Opola i województwa opolskiego. Wieża ma 42 m wysokości, a jej murowaną iglicę wieńczy
żelazny orzeł piastowski. Współcześnie na wieżę prowadzą 163
stopnie, a na szczycie ulokowano taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta. Opolskie muzea:
Muzeum Śląska Opolskiego jest instytucją z ponad 100-letnią tradycją. Zostało założone w 1900 r. jako Muzeum Miejskie w Opolu
(Städtisches Museum Oppeln). W 1950 r. zmieniono jego nazwę
na Muzeum Śląska Opolskiego, pod którą funkcjonuje obecnie.
Od początku istnienia Muzeum było placówką wielodziałową. Aktualnie tworzy ją siedem działów merytorycznych: Archeologiczny,
Edukacji Muzealnej, Etnograficzny, Historyczny, Przyrody, Sztuki i
Pracownia Konserwacji Zabytków. Muzeum udostępnia stałe ekspozycje: „Galeria malarstwa polskiego XIX-XX w.”, „Ceramika górnośląska”, „W kręgu farmacji”, „Pradzieje i wczesne średniowiecze
Opolszczyzny”, „Opole – gród, miasto, stolica regionu”. W Opolu
Muzeum posiada kilka obiektów wystawienniczych: barokowy
gmach pojezuicki oraz nowy pawilon wystawowy tworzą Gmach
Główny przy Małym Rynku 7. Tuż obok przy ul. św. Wojciecha 9
znajduje się Kamienica Czynszowa, a przy ul. Ozimskiej 10 w budynku dziewiętnastowiecznej karczmy mieści się Galeria Muzeum
Śląska Opolskiego. W Górze św. Anny znajduje się oddział instytucji – Muzeum Czynu Powstańczego.
ul. Św. Wojciecha 13; 45-023 Opole
tel.: 77 453 66 77; 454 46 11
www.muzeum.opole.pl
Muzeum Diecezjalne to pierwszy w Polsce obiekt muzealny wybudowany po wojnie, a jego siedziba zdobyła 1987 r. tytuł Mister
Architektury. Muzeum gromadzi obiekty sakralne z terenu Opolszczyzny. Są to m. in.: naczynia liturgiczne, szaty, księgi, mszały.
Do najcenniejszych eksponatów należy gotycka rzeźba „Madonny
z Dzieciątkiem” z praskiej szkoły Parlerów, „Pieta” z warsztatu Wita
Opolska Wenecja

Fot. Andrzej Nowak

W Opolu i okolicach odkryto pradawne osadnictwo człowieka z epoki brązu (1200-600 p.n.e.) oraz epoki żelaza (II-III w. n.e.). Na cyplu wyspy Pasieka, zwanej Ostrówkiem, powstała w VIII w. osada,
od IX w. ośrodek plemienia Opolan, zamieniony w X w. na obronny jednoczłonowy gród miasto. Od XII w. gród kasztelański, który
otrzymał prawa miejskie około 1217 r. Od 1283 r. stolica księstwa
piastowskiego i ważny ośrodek handlowo-rzemieślniczy na drodze
z Wrocławia do Krakowa. Podczas najazdu szwedzkiego w latach
1655-56 w Opolu schronił się król Jan II Kazimierz. W XVI w. nastąpił rozwój gospodarczy z tytułu handlu solą i ołowiem oraz produkcji
sukienniczej. Miasto w 1742 r. znalazło się w państwie pruskim i pomimo intensywnej germanizacji stanowiło silny ośrodek polskości
(działalność Józefa Lompy w 1 połowie XIX.) Po plebiscycie z 1921 r.
na Górnym Śląsku Opole pozostało w Niemczech.
Rynek zachował układ urbanistyczny z XIII w. z centralnie usytuowanym ratuszem pierwotnie z XIV w., odbudowanym w XX w.
na wzór florenckiego Palazzo Vecchio. Z kamienic otaczających
rynek dwanaście figuruje na liście pomników architektury; najstarsza średniowieczna kamienica „Pod lwem” należała do książąt
opolskich i gościła w XVII w. króla Jana Kazimierza.
Gotycka katedra z XV w. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego posiada wieże z 1899 r. o wysokości 73 m. Świątynia stoi w miejscu,
w którym Bolesław Chrobry około 1005 r. wzniósł drewniany kościół.
W katedrze znajduje się renesansowa płyta nagrobna księcia Jana
Dobrego, ostatniego z rodu Piastów opolskich, który zmarł w 1532 r.
W ołtarzu absydy południowej gotycki obraz Matki Boskiej Piekarskiej z 1480 r. ukoronowany w 1983 r. przez papieża Jana Pawła II.
Kościół pw. św. Trójcy przy klasztorze franciszkanów został zbudowany w 1248 r. jako kościół zamkowy. W 1309 r. z fundacji księcia
Bolka I została dobudowana Kaplica Piastowska św. Anny, w której
mieści się mauzoleum Piastów opolskich (w podziemiach pochowano 13 członków rodziny książęcej). Konstrukcja dzisiejszego
kościoła zachowała wiele elementów gotyckiej budowli, mimo
licznych przekształceń spowodowanych zniszczeniami wojny
30-letniej, pożarami (1615, 1682, 1739), sekularyzacją klasztoru
(1810) oraz bombardowaniami w czasie II wojny światowej. Do naszych czasów w niezmienionej formie zachowało się wczesnogotyckie prezbiterium z krzyżowo-żebrowym sklepieniem. Po wojnie
klasztor i kościół zostały gruntownie odrestaurowane, gdyż wcześniej zostały kompletnie ogołocone przez Niemców z pamiątek
narodowych. Zrekonstruowano gotyckie nagrobki książęce oraz
gruntownie odmalowano sklepienie z zespołem tarcz herbowych
i medalionów.

Stwosza czy „Krucyfiks” z kręgu Tilmana Riemenschneidera. W muzeum mieści się też galeria współczesnej sztuki sakralnej oraz organizowane są wystawy malarstwa, fotografii, grafiki i innych działań
plastycznych współczesnych artystów polskich i zagranicznych.
ul. Kardynała Kominka 1a; 45-032 Opole
tel. 77 456 60 15
www.muzeum.diecezja.opole.pl

Fot. Andrzej Nowak
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Muzeum Wsi Opolskiej to plenerowa ekspozycja zabytków drewnianej architektury wiejskiej Śląska Opolskiego zajmująca 10 hektarów terenu w podopolskich Bierkowicach. Zgromadzono tu budynki pogrupowane w dziewięciu zagrodach z regionu opolskiego
i oleskiego. Są to m. in.: kościół., karczma, młyn, kuźnia, olejarnia,
szkoła, spichlerze, stodoły i zwykłe chałupy. Muzeum popularyzuje
także dawną i współczesną kulturę ludową poprzez organizację
imprez plenerowych, festynów czy konkursów.
ul. Wrocławska 174; 45-835 Opole
tel. 77 474 30 21, 77 457 23 49
www.muzeumwsiopolskiej.pl
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych to muzeum unikatowe
w skali kraju zajmujące się problematyką jeniecką. Szczególny
nacisk kładzie na losy polskich jeńców wojennych w latach II wojny światowej i w niewoli niemieckiej i radzieckiej zaraz po zakończeniu wojny. Czasowe wystawy można oglądać w Opolu, w budynku przy ul. Minorytów, a stałą ekspozycję w Łambinowicach,
na terenie dawnego poligonu, który w czasie kolejnych wojen był
miejscem obozów jenieckich.
Wyspa Bolko to enklawa przyrodnicza miasta o historycznej przeszłości, od XIV w. nazwana „Bolko” na cześć piastowskiego księcia, który podarował ją franciszkanom. Do początku XX w. był tu las
i pola uprawne, a w 1910 r. zdecydowano o utworzeniu parku miejskiego. Zostawiono najokazalsze okazy drzew, posadzono nowe
gatunki, wytyczono alejki i tarasy widokowe. Obecnie przez park
o powierzchni 120 ha przebiegają liczne ścieżki piesze i rowerowe.
W latach 30. XX utworzono ogród zoologiczny. Odbudowany
po zniszczeniach, wywołanych „powodzią stulecia” w 1997 r. prezentuje ciekawe i nowoczesne rozwiązania w zakresie hodowli
zwierząt egzotycznych. Wśród 270 gatunków żyją m.in. jedyne
w Polsce goryle nizinne i uchatki kanadyjskie, poza tym żyrafy,
nosorożce, pandy rude, mrówkojady, lemury i inne.
ul. Spacerowa 10; 45-094 Opole
tel.: 77 456 42 67, 77 454 28 58
www.zoo.opole.pl
Opole od 1963 r. jest stolicą polskiej piosenki. W tymże roku
na wyspie Ostrówek wybudowano w czynie społecznym amfiteatr
i odbył się pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Budując
widownię wykorzystano fragmenty istniejących umocnień dawnego Zamku Piastów Śląskich. Estrada od 1979 r. przykryta jest
dachem. W 1998 r. amfiteatr został zmodernizowany, a na wiosnę
2011 r. całkowicie przebudowany. Stworzono m. in. dwa prostokątne tarasy, stanowiące foyer dla widzów. Dach nad foyer spełnia
rolę górnego tarasu widokowego, chroni widownię balkonu przed
opadami, a także jest elementem świetlnym i przestrzennym widocznym z drugiego brzegu Odry.
Na Placu Wolności w 1972 r. został odsłonięty słynny monumentalny 15-metrowy, 400-tonowy pomnik Bojowników o Polskość
Śląska Opolskiego
Na Placu J. Daszyńskiego w miejscu dawnej studni postawiono w 1907 r.
bodajże najpiękniejszą opolską fontannę, zwaną „Opolską Ceres”.
Jest ona dziełem szczecińskiego rzeźbiarza Edmunda Gomanskiego.

Opole – widok na amfiteatr

Przy Młynówce stoi tzw. „Grabówka” – dawniej domek strażnika
pobierającego opłatę za przejście przez most. Stąd nazwy mostku:
Most Fenigowy, Most Groszowy. Funkcjonują tez inne jego nazwy:
Zielony Mostek, Most Westchnień, Zakochanych. Od 1983 r. „Grabówka” to lokal gastronomiczny słynący ze wspaniałych naleśników francuskich.
Statek pasażerski OPOLANIN oferuje rejsy na Odrze , pasażerów
zabiera z przystani od prawego brzegu przy nabrzeżu RZGW i na
lewym brzegu od strony ZOO w zatoczce przy Opolskim Towarzystwie Kajakowym i tawernie PAGAJ.Staek może zabrać na pokład
do 50 pasażerów.
Armator i kapitan żeglugi Ryszard Broniewski
ul. Berberysowa 5; 48-300 Nysa
tel. 693 132 333; 600 449 517
www.statekopole.pl
Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego prowadzi od Opola
do Olesna i umożliwia zwiedzenie kościołów z XVII i XVIII w., które
zachwycają pięknem kształtów oraz bogactwem wystroju malarskiego i rzeźbiarskiego. Szlak wiedzie z Opola-Bierkowic przez
Dobrzeń Wielki, Kolanowice, Laskowice, Bierdzany, Lasowice
Wielkie i Małe, Chocianowice, Stare Olesno, Wędrynię i kończy
się pod Olesnem w kościele św. Anny.
Szlak turystyczny Droga św. Jakuba „Via Regia” jest międzynarodowym szlakiem pielgrzymkowym, oznaczonym symbolem
muszli. W ramach Śląska Opolskiego biegnie na odcinku Góra św.
Anny – Opole – Brzeg.
Żółty szlak miejski ulicami Opola o długości 8,5 km długości, prowadzi przez najważniejsze zabytki miasta.
Opolskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. Żeromskiego 3; 45-053 Opole
tel.: 77 441 25 22
www.visitopolskie.pl
Miejska Informacja Turystyczna w Opolu
ul. Rynek 23; 45-015 Opole
tel. 77 451 19 87
www.opole.pl
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ODRA 6
Klasa żeglowności III Odra skanalizowana (154,7 – 173,0 km)
Śluza Wróblin duża 157,47 km
• Długość 187,06 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,55 m
Śluza Wróblin mała 157,47 km
• Długość 55,0 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,03 m
Stopień wodny Wróblin 157,47 km
tel.: 77 441 90 79; 607 908 616
e-mail: stw.wrb@wroclaw.rzgw.gov.pl
Śluza Dobrzeń duża 164,0 km
• Długość 187,06 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,49 m
Śluza Dobrzeń mała 164,0 km
• Długość 55,0 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,0
• Stopień wodny Dobrzeń 164,0 km
tel.: 77 464 20 74; 605 958 113
e-mail: stw.dob@wroclaw.rzgw.gov.pl
Śluza Chróścice duża 168,3 km
• Długość 187,06 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym
2,50 m
Śluza Chróścice mała 168,3 km
• Długość 55,1 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,0
• Stopień wodny Chróścice 168,3 km
tel.: 77 469 66 14; 607 976 463
e-mail: stw.chr@wroclaw.rzgw.gov.pl
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Odra mapa 6
168,8		 Połączenie kanału śluzowego z Odrą.
168,4 l Ujście Prószkowskiego Potoku.
168,3		 Stopień wodny Chróścice. tel. 77 469 66 14; 607 976 463;
e-mail: stw.chr@ wroclaw.rzgw.gov.pl
			 Śluza Chróścice duża – długość 187,06 m; szer. 9,6
m; głębokość nad dolnym progiem 2,5 m. Śluza mała
– dł. 55,1 m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem 2 m.
			 Jaz kozłowo-iglicowy.
167,9 p Początek kanału śluzy Chróścice o długości 900 m.
167,4 p Kąty. Dawna przeprawa promowa na drodze nr 464
Narok – Chróścice. Dobre miejsce lądowania dla kajakarzy na obu brzegach.
164,0		 Stopień wodny Dobrzeń. Tel. 77 464 20 74;
605 958 113; e-mail: stw.dob@ wroclaw.rzgw.gov.pl.
			 Śluza Dobrzeń duża – długość 187,06 m; szer. 9,6 m;
głębokość nad dolnym progiem 2,49 m. Śluza mała – dł.
55 m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem 2 m.
			 Jaz sektorowy.
			 Przepływowa elektrownia wodna o mocy 1,6 MW.
163,6 l Początek kanału śluzy Dobrzeń o długości 600 m.
163,1 p Dobrzeń Wielki. Stocznia Rzeczna „Dobrzeń”, nabrzeże firmy „Renod”.

Fot. Andrzej Nowak

Najcenniejszym zabytkiem Dobrzenia Wielkiego jest drewniany
kościół odpustowy pw. św. Rocha z 1658 r. Usytuowany jest w północnej części wsi na naturalnym wzniesieniu, zwrócony prezbiterium ku północy. Kościół ma konstrukcję zrębową i kryte gontem
dachy siodłowe oraz pulpitowe. Kościół pw. św. Katarzyny w Dobrzeniu Wielkim został wybudowany w 1842 r. z zachowaniem
dolnych partii murów wieży wcześniejszej świątyni z XV w. Nie
pełni obecnie swojej funkcji, a w obszernej przybudówce mieści
się zaplecze Stacji Opieki „Caritas”. Nowy kościół pw. św. Katarzyny pochodzi z 1934 r. Wewnątrz znajduje się barokowa rzeźba
św. Sebastiana z XVIII w. Rekreacji służy w Dobrzeniu Wielkim
kąpielisko w ośrodku Balaton, gdzie dostępna jest piaszczysta
plaża i pomost oraz tereny zielone; w sezonie letnim otwarta jest
wypożyczalnia kajaków i zapewniona opieka ratowników. Działa
także klub kajakowy.

Dobrzeń Wielki – kościół pw. św. Rocha

Dobrzeński Klub Wodniaków, Gminny Ośrodek Kultury
ul. Namysłowska 20; 46-081 Dobrzeń Wielki
tel.: 77 469 54 61, www.gokdobrzenwielki.pl
162,4		 Dobrzeń Mały. Dawna przeprawa promowa na drodze
nr 465 Żelazna – Dobrzeń Mały. Dobre miejsce lądowania dla kajakarzy na obu brzegach.
162,1 p Dobrzeń Mały. Przystań „Raj”. Dla wodniaków prawdziwy RAJ.
O znaczeniu i rozwoju wsi Dobrzeń Mały decydowała Odra, dzięki której oprócz załóg pływających pracę mieli szkutnicy, później
stoczniowcy, pracownicy śluz i promów. Wiele osób pracowało
przy regulacji rzeki i utrzymaniu jej żeglowności. W centrum wsi
znajdują się dwie kapliczki: neogotycka Matki Bożej i Najświętszego Serca Pana Jezusa i kapliczka-dzwonnica św. Jana Nepomucena oraz pomnik ofiar I i II wojny światowej. W polu obok
rozdzielni elektrowni stoi kapliczka poświęcona patronowi wsi,
św. Urbanowi. Do lat 90. XX w. istniała tu przeprawa promowa,
służąca przede wszystkim rolnikom posiadającym pola po drugiej
stronie Odry. Obecnie nad Odrą znajduje się przystań „Raj”, która
posiada znakomitą lokalizację w małej zatoczce na skraju Dobrzenia Małego, w cieniu wysokich drzew. Właściciel oferuje pomost
cumowniczy, wypożyczalnię kajaków, ogródek piwny, miejsce pod
namioty, WC, ławy i stoły, miejsce na ognisko.
Przystań Wodna „Raj”, Jerzy Wolny
Dobrzeń Mały, ul. Brzegowa 32
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. 77 469 66 11; 602 405 557
161,0		
158,5 p
157,8 l
157,5		
			
			

157,0 p
156,1		

Trzy linie energetyczne na wys. 15 m.
Ujście Małej Panwi. Szlak kajakowy.
Połączenie kanału śluzy z Odrą.
Stopień wodny Wróblin. tel. 77 441 90 79; 607 908 616;
e-mail: stw.wrb@ wroclaw.rzgw.gov.pl
Jaz sektorowy.
Śluza Wróblin duża – długość 187,06 m; szer. 9,6 m;
głębokość nad dolnym progiem 2,55 m. Śluza mała –
dł. 55 m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem
2,03 m.
Początek kanału śluzy Wróblin o długości 800 m.
Most drogi nr 94 Wrocław – Kraków, obwodnica Opola. Wys. nad WWŻ – 5,44 m.
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ODRA 7
Klasa żeglowności III Odra skanalizowana (173,0 – 185,1 km)
Śluza Zawada duża 174,8 km
• Długość 187,0 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,55 m
Śluza Zawada mała 174,8 km
• Długość 55,07 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,05 m
Stopień wodny Zawada 174,8 km
tel.: 77 420 13 25; 605 937 690
e-mail: stw.zaw@wroclaw.rzgw.gov.pl
Śluza Ujście Nysy duża 180,5 km
• Długość 187,23 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,80 m
Śluza Ujście Nysy mała 180,5 km
• Długość 54,20 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,15
• Stopień wodny Ujście Nysy
180,5 km
tel.: 77 469 29 46; 603 974 798
e-mail: stw.ujn@wroclaw.rzgw.gov.pl
Śluza Zwanowice II (nowa) 185,1 km
• Długość 190,0 m
• Szerokość 12,0 m
• Głębokość na progu dolnym 3,90 m
Śluza Zwanowice I 185,1 km
• Długość 187,1 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,65
• Stopień wodny Zwanowice
185,1 km
tel.: 77 412 52 57; 607 424 579
e-mail: stw.zwa@wroclaw.rzgw.gov.pl
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Odra mapa 7
188,8 p Ujście Stobrawy do głównego koryta Odry. Szlak kajakowy. Otacza nas teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje dolinę rzeki Stobrawy
i dolinę Odry pomiędzy Brzegiem i Golczowicami.
W Zwanowicach zobaczyć można gotycki kościół pw. NMP Królowej
Polski z 1400 r., rozbudowany w 1819 r., orientowany, murowany
z cegły o układzie polskim z użyciem zendrówki, częściowo otynkowany. Zabytkowa jest również dawna plebania z początku XIX w.
Ciekawym zabytkiem jest późnobarokowy pałac z XVIII w., rozbudowany w XIX w. Od 2007 r. w rękach prywatnych, nieużywany. Pałac
otacza zabytkowy park o powierzchni 1,94 ha, a w pobliżu zachowały się zabudowania folwarczne z 1825 r. (spichlerz, obora, stodoła).

Fot. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

185,1		 Stopień wodny Zwanowice. tel. 77 412 62 57; 607 424 579;
e-mail: stw.zwa@ wroclaw.rzgw.gov.pl
			 Śluza Zwanowice I (nowa) – długość 190 m; szer. 12
m; głębokość nad dolnym progiem 3,9 m. W górnej
głowie wbudowano wrota przeciwpowodziowe. W
komorze śluzy znajdują się dodatkowe wrota, pozwalające na śluzowanie mniejszych jednostek (chyba
jedyna taka śluza w Polsce).
			 Śluza Zwanowice II (stara) – dł. 187,1 m; szer. 9,6 m;
głębokość nad dolnym progiem 2,65 m. Nie ma tu, po
raz pierwszy od Januszkowic, śluzy małej.
			 Nad dolnymi głowami obu śluz znajduje się most drogowy
o wysokości spodu dolnej konstrukcji nad WWŻ – 5,32 m.
			 Jaz sektorowy 3 x 32 m, ulokowany na głównym korycie Odry.
			 Przepływowa elektrownia wodna „Kopin” o mocy
0,92 MW została zbudowana w 1924 r. na końcu
kanału energetycznego, usytuowanego równolegle
do starej śluzy komorowej na lewym brzegu kanału
żeglugowego. W wolno stojącym budynku elektrowni
znajdują się rozdzielcze urządzenia elektryczne i hydrozespół z turbiną Francisa produkcji Schiehau Elbing oraz generatorem produkcji Siemens Schucker
Werke; pracujące do dzisiaj.
7,8		 Połączenie kanału żeglugowego z Odrą.
7,4
l Pawłów. Most drogowy wys. przy WWŻ – 4,22 m.
5,2 lp Przyczółki dawnych wrót przeciwpowodziowych.
Nieczynna lewa komora śluzy Zwanowice

4,4

l Kruszyna. Most drogi do Prędocina nad kanałem żeglugowym. Wysokość dolnej konstrukcji mostu nad WWŻ
– 3,74 m. Wysokość drutów linii energetycznej 14 m.
0,4		 Stopień wodny Zwanowice.
0,0		 Początek kanału żeglugowego śluzy Zwanowice o
długości 7,8 km. Na powstałej wyspie znajduje się
wieś Prędocin.
184,7 l Początek kanału żeglownego.
184,5 l Kopanie. Zjazdy do wody na dawnej przeprawie promowej drogi nr 462 Łosiów – Stobrawa. Dogodne
miejsce lądowania dla kajakarzy.
181,3 l Ujście Nysy Kłodzkiej. Szlak kajakowy.
181,3 l Połączenie kanału śluzowego z Odrą.
180,6 p Wodowskaz Ujście Nysy
180,5		 Stopień wodny Ujście Nysy. tel. 77 469 29 46;
603 974 798; em: stw.ujn@ wroclaw.rzgw.gov.pl
			 Śluza Ujście Nysy duża – długość 187,23 m; szer.
9,6 m; głębokość nad dolnym progiem 2,8 m. Śluza
mała – dł. 54,2 m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym
progiem 2,15 m.
			 Jaz kozłowo-iglicowy.
180,2 p Początek kanału śluzy Ujście Nysy.
176,3 l Mikolin. Most drogi nr 458 Skorogoszcz – Popielów.
Wys. nad WWŻ – 5,1 m. Przy drodze do śluzy pomnik
żołnierzy sowieckich, poległych podczas forsowania
Odry w dniach 23-30.01.1945 (wysoki, betonowy
obelisk, coraz bardziej niszczejący).
175,3 l Połączenie kanału śluzowego z Odrą.
175,1 l Nabrzeże przeładunkowe poniżej elektrowni z dojazdem z Mikolina.
174,9 l Ujście Krzywuli (Dożyny, Chróścickiego Potoku) do
Odry przy elektrowni wodnej.
174,8		 Stopień wodny Zawada. tel. 77 420 13 25; 605 937 690;
e-mail: stw.zaw@ wroclaw.rzgw.gov.pl
			 Śluza Zawada duża – długość 187 m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem 2,55 m. Śluza mała – dł. 55,07
m; szer. 9,6 m; głębokość nad dolnym progiem 2,05 m.
			 Jaz sektorowy.
			 Przepływowa elektrownia wodna o mocy 1,4 MW.
174,5 p Początek kanału śluzy Zawada o długości 800 m.
173,0 l Golczowice. Dojazd nad brzeg rzeki. Wodowanie dogodne.
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ODRA 8
Klasa żeglowności III Odra skanalizowana (185,1 – 206,8 km)
Śluza Brzeg duża 198,4 km
• Długość 187,15 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,50 m
Śluza Brzeg mała 198,4 km
• Długość 54,65 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,25 m
Stopień wodny Brzeg 198,4 km
tel.: 77 404 51 04; 502 338 146
e-mail: stw.brz@wroclaw.rzgw.gov.pl
Śluza Lipki 206,88 km
• Długość 187,32 m
• Szerokość 9,60 m
• Głębokość na progu dolnym 2,69 m
Stopień wodny Lipki 206,70 km
tel.: 77 412 12 46; 510 143 847
e-mail: stw.lip@wroclaw.rzgw.gov.pl
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212,6 l Ścinawa Polska. Ujście Psarskiego Potoku.
208,1 l Połączenie kanału z Odrą. Na prawym brzegu Las
Odrzański.
Bliskość Odry miała decydujący wpływ na rozwój wsi Lipki. We wsi
zachował się gotycki mur po dawnym kościele wzmiankowanym
w 1303 r., a rozebranym w XX w. Na jego miejscu powstała nowa
świątynia. Na placu obok kościoła znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców poległych w czasie wojen prusko-duńskich
(1864 r.), prusko-austriackich (1866 r.) i prusko-francuskich (18701871 r.). Na północ od wsi do II wojny światowej istniała przeprawa promowa „Lindener Fähre”, prowadząca do leśniczówki
o tej samej nazwie i dalej do Bystrzycy. Przy drodze prowadzącej
na prom, tuż przy wale stał dom obsługi, dziś pozostały tam tylko
fundamenty i kilka drzew.
206,8		 Śluza Lipki, pojedyncza, długość 187,32 m; szer. 9,6
m; głębokość nad
			 dolnym progiem 2,69 m.
			 Most drogowy nad dolną głową śluzy wys. przy WWŻ
– 4,09 m.
			 Jaz klapowy.
206,7		 Stopień wodny Lipki. tel. 77 412 12 46; 510 143 847;
e-mail: stw.lip@ wroclaw.rzgw.gov.pl
206,4 p Początek kanału śluzy Lipki o długości 800 m. Płyniemy w prawo.
205,7		 Wlot do polderu Lipki-Oława.
203,6		 Linia wysokiego napięcia.
201,5 l Ujście Kościelnej.
200,6 l Połączenie kanału śluzowego z Odrą w jego 2,1 km.
199,1 p Wodowskaz Brzeg.
		
p Wodna przystań pasażerska i turystyczna przy placu
Drzewnym.
Marina Brzeg powstała w 2012 r. przy placu Drzewnym, na prawym brzegu Odry, naprzeciwko Muzeum Piastów Śląskich. Dysponuje keją dla statków pasażerskich i dużych jednostek sportowych oraz przystanią dla łodzi do 8 m długości. Oferuje dostęp do:
prysznica, WC, prądu, wody, slipu. Można tu wypożyczyć kajak,
zlecić przechowanie łodzi, a także zamówić dźwig jezdny do wodowania jednostek o długości powyżej 6 m, czy zamówić odbiór
fekaliów ze statku. Jeden z pomostów pełni też funkcję punktu
widokowego. Monitorowana przystań posiada udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych. W sezonie letnim pomiędzy Brzegiem
a Oławą regularnie kursuje statek pasażerski oraz organizowane
są regularne rejsy i liczne festyny rekreacyjne. Obiektem zarządza
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Marina Brzeg
plac Drzewny; 49-300 Brzeg
tel. 505 112 974
www.mosir.brzeg.pl

Fot. Marek Lityński

Marina Brzeg

199,0		 Most drogi nr 39 Strzelin – Namysłów. Wys. nad WWŻ
– 3,75 m.
198,7 l Jaz stały zwany „dolnym” na Młynówce, długość 20
m, upust płuczący o szer. 7,4 m. Przy nim elektrownia
wodna Brzeg II i młyn zakładów zbożowych z turbiną
elektryczną.
Brzeg jest jednym z najstarszych miast Śląska. Pierwszy zapis
o istniejącej niegdyś w miejscu Brzegu osadzie rybacko-handlowej
Wissoke Brzegh zamieszczono w dokumencie z 1234 r. Położenie
na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych sprzyjało szybkiemu awansowi miejscowości. W 1311 r. Brzeg został stolicą odrębnego księstwa rządzonego przez śląską linię Piastów, a Książę Bolesław III w 1342 r. uczynił go na stałe swoją rezydencją. W XVI w.
w związku z zagrożeniem tureckim prowadzono w mieście prace
fortyfikacyjne, dzięki czemu w XVII w. Brzeg nie został zdobyty
przez Szwedów. Po śmierci ostatniego Piasta, księcia Jerzego
Wilhelma, miasto przeszło na własność monarchii habsburskiej.
Po 1807 r. fortyfikacje rozebrano, a na ich miejscu powstały miejskie parki. W 1842 r. do Brzegu dotarła linia kolejowa. Przełom
XIX i XX w. to okres rozbudowy nowych dzielnic i powstawania
nowych gałęzi przemysłu. Do najważniejszych zabytków miasta,
świadczących o jego wspaniałej przeszłości, należą:
• Zamek Piastowski, siedziba Muzeum Piastów Śląskich.
Zamek w Brzegu stał się stołeczną rezydencją księstwa brzeskiego
od jego utworzenia w 1311 r., aż do wymarcia tej linii piastowskiej
w 1675 r. W czasach Fryderyka II (1480-1547) i jego syna Jerzego
II (1523-1586) gotycką siedzibę przekształcono i gruntownie przebudowano w jedną z najokazalszych rezydencji renesansowych tej
części Europy. Bryłę gotyckiego zamku wkomponowano w nowo
powstały trójskrzydłowy gmach, z otaczającymi wewnętrzny dziedziniec krużgankami oraz bogato zdobioną fasadą bramy wjazdowej.
Przebudowano również wnętrza przyległego kościoła kolegiackiego
pw. św. Jadwigi na rodową nekropolię książąt brzesko-legnickich.
Po śmierci w 1675 r. ostatniego Piasta, księcia brzesko-legnicko-wołowskiego Jerzego IV Wilhelma, zamek uległ zaniedbaniom i degradacji pod rządami austriackich urzędników. Ze zbombardowanego
w 1741 r. przez wojska pruskie zamku ocalała fasada budynku bramnego oraz pięć sal parterowych wschodniego skrzydła. W latach
dwudziestych XX w. w części parterowej skrzydła wschodniego i południowego umieszczono Muzeum Miejskie. Po II wojnie światowej
podjęto prace zabezpieczające obiekt przed dalszym zniszczeniem.
W latach 1966-1990 przeprowadzono kompleksową odbudowę
zamku i przywrócono jego pierwotne założenie przestrzenne.
W początkach XX w. zaczęto gromadzić w miejscowym Domu
Rzemiosła zabytki związane z szeroko rozumianą przeszłością
historyczną Brzegu. Na bazie tych zbiorów utworzono Muzeum
Miejskie. W wyniku działań ostatniej wojny ponad 60% zgromadzonej kolekcji muzealnej uległo zniszczeniu. Ocalałe zbiory stały
się zalążkiem powołanego w 1945 r. Muzeum Piastowskiego,
które w 1965 r. otrzymało nazwę Muzeum Piastów Śląskich. ZgroBrzeg – Zamek Piastowski

Fot. Andrzej Nowak

Odra mapa 8

36

madziło ono w ciągu 60 lat swego istnienia blisko 16.000 zabytkowych eksponatów muzealnych. Od 2004 r. w piwnicach zamkowych można też zwiedzać stałą wystawę „Memoriae Piastorum
Principum Silesiae”, na której prezentowane są m.in. sarkofagi
nowożytnych (XVI-XVII w.) Piastów legnicko-brzeskich oraz kopie 20 średniowiecznych nagrobków Piastów śląskich. W 2006 r.
Brzeskie Muzeum zamkowe staje się instytucją narodową i jest
współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
i Starostwo Powiatowe w Brzegu.
Muzeum Piastów Śląskich
plac Zamkowy 1; 49-300 Brzeg
tel. 77 401 91 00, 77 416 32 57
www.zamek.brzeg.pl
Czynne w godz. 10.00-17.00

•

•

• Ratusz usytuowany w centralnej części rynku. Z gotyckiej
budowli zachowały się fragmenty piwnic i dolna część wieży.
Obecna bryła nosi cechy stylu renesansowego. Mieści się tam
siedziba Rady Miasta oraz Galeria Sztuki Współczesnej Brzeskiego Centrum Kultury.
• Brama Odrzańska zbudowana w 1595 r. z piaskowca,
w kształcie łuku triumfalnego o półkolistej, boniowanej archiwolcie z herbem Brzegu trzymanym przez anioła w kluczu.
• Pofranciszkański kościół św. Piotra i Pawła, najstarszy brzeski
kościół, wzmiankowany już w 1285 r., poświęcony w 1338 r.
• Kościół pw. św. Mikołaja – gotycka bazylika trzynawowa

Fot. Marek Lityński
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•
•

•

zaliczana do największych świątyń gotyckich na Śląsku.
Wewnątrz zachowało się wiele cennych epitafiów mieszczańskich z XVI i XVII w.
Przylegająca do zamku od południowego zachodu kaplica św.
Jadwigi, która stanowi pozostałość dawnego kościoła kolegiackiego św. Jadwigi, ufundowanego w 1368 r. przez księcia Ludwika I. W 1567 r. zamieniona została na mauzoleum
Piastów brzeskich przez księcia Jerzego II. Wtedy to zbudowano kryptę grobową, w której pochowano największą ilość
Piastów. Z zachowanych do dziś 22 sarkofagów jeden znajduje się w kościele, a pozostałe są eksponowane na wystawie
„Memoriae Piastorum Principium Silesiae” w muzeum.
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego jest najokazalszym budynkiem barokowym w Brzegu, wzniesionym w latach
1734-1745. We wnętrzu rzeźba tzw. Piety Brzeskiej z połowy
XVIII w.
Gimnazjum Piastowskie zwane dawniej „Gymnasium Illustre
Bregensis” wybudowano w latach 1564-1596.
XIX-wieczny żelazny most kratownicowy na Odrze przeniesiony został z podbydgoskiego Fordonu w 1953 r. i zamontowany
na miejscu zniszczonego mostu w Brzegu w 1945 r.
Cmentarz żydowski pochodzi z końca XVIII w., pierwsze pochówki na nim pochodzą z 1801 r., ostatnie odbyły się w 1937 r.

Szlak brzeskich polichromii, niebieski, o długości 55,5 km nadaje
się do turystyki pieszej i rowerowej. Można go również przejechać
samochodem, wybierając drogę z Kruszyny do Strzelnik przez
Zwanowice. Polichromie brzeskie to niezwykle cenne zabytki gotyckiego malarstwa ściennego, które znajdują się w okolicy Brzegu
w 18 wiejskich kościółkach, pochodzących z XIV w. i XV w. Malarstwo obejmuje najliczniejsze w Polsce zgrupowanie malowideł
stworzonych przez nieznanego Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech
Króli i jego naśladowców. W większości zostały one zamalowane
lub zatynkowane, a odkryto je dopiero po II wojnie światowej.
Punkt Informacji Turystycznej
Rynek – Ratusz, 49-300 Brzeg
Czynny w godzinach:
wtorek – sobota 9.00 – 17.00
poniedziałek – niedziela nieczynne
tel. 77 416 00 40, www.pit.brzeg.pl
198,4		 Stopień wodny Brzeg. tel. 77 404 51 04; 502 338 146;
e-mail: stw.brz@ wroclaw.rzgw.gov.pl
			 Jaz stały zwany „górnym” o długości 70 m, zbudowany
w XIX w. z kamieni i faszyny.
			 Przepływowa elektrownia wodna Brzeg o mocy 0,23
MW przy jazie stałym górnym.
			 Jaz stały środkowy o długości 40 m.
2,1		 Połączenie kanału śluzowego z Odrą.
1,8		 Nabrzeże przeładunkowe zakładów zbożowych.
1,6		 Most drogi nr 39 Strzelin – Namysłów. Wys. nad WWŻ
– 3,75 m.
0,6		 Port przeładunkowy zakładów zbożowych.
0,3		 Śluza Brzeg duża – długość 187,15 m; szer. 9,6 m;
głębokość nad dolnym progiem 2,5 m.
			 Śluza mała – dł. 54,65 m; szer. 9,6 m; głębokość nad
dolnym progiem 2,25 m.
0,0		 Początek kanału żeglownego śluzy Brzeg.
197,5 p Początek kanału śluzy Brzeg.
195,7 p Połączenie kanału żeglugowego z Odrą w jego 7,8 km.
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Kanał Gliwicki
Kanał Gliwicki o długości 40,6 km powstał w latach 1933-1941
i zastąpił wcześniejszy Kanał Kłodnicki. Pierwotny kanał sięgał
w głąb Zabrza, a zasilały go wody Kłodnicy oraz Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej kopalni „Królowa Luiza” (po wojnie
Zabrze-Bielszowice). Powstał w latach 1792-1822 w celu wywozu
węgla i wyrobów hutniczych z Górnego Śląska. Posiadał 45,7 km
długości, 11 m szerokości i do 2 m głębokości. Składał się z odcinka podziemnego i powierzchniowego. Pierwszym wywożono
węgiel podziemnymi sztolniami i wyrobiskami górniczymi do centrum Zabrza, gdzie kanał wychodził na powierzchnię. Od Maciejowa (dzielnica Zabrza) został poprowadzony akweduktami
do Sośnicy (dzielnica Gliwic), skąd płynął dalej już własnym korytem obok Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych (dawniej
„Stara Huta”).
Ruch na kanale zapewniało 18 śluz, które pokonywały różnicę poziomu wód 48,8 m i umożliwiały pływanie łodziom i barkom od 3
do 60 ton wyporności. Najpierw ciągnęli je ludzie, od 1852 r. wykorzystywano siłę koni, a w 1917 r. zastosowano napęd mechaniczno-parowy w postaci holowników. Do dzisiaj w Koźlu zachowały się
wzdłuż koryta kanału dawne drogi holownicze przy ulicach Żeglarskiej i Jagiellońskiej. Ze śluz ocalała tylko jedna (najstarsza śluza
komorowa w Polsce, jedna ze starszych w Europie) przy ul. Kłodnickiej róg Żabienieckiej oraz resztki wrót przeciwpowodziowych
przy ujściu kanału do Odry.

Fot. Marek Lityński

Rosnące potrzeby transportu towarów masowych ze Śląska spowodowały na przełomie XIX i XX w. kanalizację Odry górnej, a w jej
ramach budowę stopni piętrzących od Januszkowic do Brzegu
Dolnego oraz śródlądowego portu przeładunkowego w Koźlu. Trzy
baseny portowe, o długości 600-700 m każdy, powstały w latach
Przystań kajakowa Kuźniczka

1895-1908. Zapewniały przeładunki od 2 do 4 mln ton rocznie,
co stawiało port kozielski w rzędzie największych portów śródlądowych środkowej Europy. Powstała potrzeba budowy nowego kanału do Gliwic, który miał zastąpić na terenach granicznych Rzeszy
Niemieckiej przestarzały i niewydajny Kanał Kłodnicki.
Kanał Gliwicki wybudowano w latach 1933-1941 jako jeden z najnowocześniejszych w Europie, prowadząc jego trasę częściowo
starym wykopem, a częściowo nowym. Pod względem technicznym jest to rozwiązanie doskonałe, porównywalne z Kanałem Centralnym, łączącym Ren z Łabą. Po 75 latach stanowi nadal naszą
najbardziej nowoczesną, sztuczną drogę wodną III klasy. Rozpoczyna ona swój bieg w 98,1 km rzeki Odry w basenie nieczynnego portu Kędzierzyna-Koźla, a kończy w dwubasenowym porcie
rzecznym w Gliwicach. Całkowita długość kanału wynosi 41,2 km,
a różnica poziomów zwierciadła wody 43,6 m, co pokonano przy
pomocy 6 śluz o różnych spadach od 4,2 m do 10,4 m. Każda śluza
posiada dwie bliźniacze komory o długości 72 m i szerokości 12 m,
umożliwiające równoległe przepływanie barkom o nośności do 750
ton. Śluzy są w pełni zelektryfikowane i centralnie sterowane z pomieszczenia nad środkową ścianą obu komór.
Szerokość kanału wynosi od 38 do 41 m, a głębokości tranzytowe
wahają się w granicach 1,8 m do 2,7 m. Dopuszczalna prędkość
statków na kanale wynosi 6 km/godz. Zasilanie odbywa się głównie
wodami rzeki Kłodnicy poprzez sztuczne zbiorniki wodne Dzierżno
Duże i Pławniowice, a okresowo wodami rzeki Dramy przez zbiornik Dzierżno Małe. Wszystkie trzy zbiorniki spełniają także funkcję
przeciwpowodziową, a Dzierżno Małe i Pławniowice funkcjonują
także jako jeziora rekreacyjne, nad brzegami, których rozbudowały się liczne sezonowe i całoroczne ośrodki wypoczynkowe.
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Ciekawym obiektem hydrotechnicznym jest także tzw. „syfon Kłodnicy” w Kędzierzynie-Koźlu Lenartowicach. Ten fachowy termin oznacza dwupoziomowe skrzyżowanie wód płynących rzeką i Kanałem
Gliwickim, który poprowadzono tutaj szerokim i wysokim akweduktem.
W 1973 r. zakończono budowę bocznego odcinka o nazwie Kanał
Kędzierzyński jako sztuczną drogę wodną II klasy o długości 6 km,
oddaną do eksploatacji w 1973 r. dla umożliwienia transportu wodnego do Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu. Kanał szeroki
na 15 m posiada lewy brzeg ubezpieczony płytami żelbetowymi,
a prawy w postaci skarpy ziemnej, przewidzianej do dalszej rozbudowy, gdyż miał stanowić początek proponowanej od XIX w.
trasy kanału Odra – Dunaj. Znajdujący się u końca kanału port
Kędzierzyn nie posiada żadnej infrastruktury technicznej i nie jest
aktualnie użytkowany. Ruch żeglugowy na Kanale Kędzierzyńskim

odbywa się tylko sporadycznie w związku z niewielką szerokością oraz zamuleniem wejściowego odcinka.
Nowe życie Kanału Gliwickiego oparte jest na czarterach kabinowych łodzi motorowych i żegludze pasażerskiej, związanej
ze Stowarzyszeniem Marin Odrzańskich. Śluzy na kanale pracują
codziennie od 1 czerwca do 30 wrzesnia w godz. 6.00 do 22.00;
w pozostałym okresie roku nie pracują w soboty i niedziele. W Łabędach (tel. 32 234 50 69) i Kłodnicy (tel. 77 420 49 48) można
zapłacić za wszystkie śluzowania. Aktualne stawki oraz sytuację
hydrologiczno-nawigacyjną znajdziemy na stronie RZGW w Gliwicach (www.gliwice.rzgw.gov.pl). Slipy znajdują się w Gliwicach
i Koźlu („Marina Gliwice”, „Marina Lasoki”, przystań „Szkwał”).
Doroczne ogólnopolskie spływy kajakowe pod nazwą „Śląskie
fedrowanie” organizuje na kanale Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „WIKING”. Statki pasażerskie „Silesia” i „Lech” wożą grupy
turystyczne po wcześniejszym zarezerwowaniu przez telefon.
Statek „Silesia”, którego armatorem jest firma Canal Trans,
stacjonuje w basenie Stoczni „Damen” (dawniej „Koźle”). Został
zbudowany w Holandii w 1908 r. jako holownik, następnie przebudowany w 1928 r. na pasażerski i zmodernizowany w 2010 r.
Dolny pokład z barem jest ogrzewany w dni chłodne i klimatyzowany w upalne. Górny posiada miejsca siedzące pod zadaszeniem oraz grill. Miejsca można rezerwować telefonicznie pod
nr tel.: 77 481 50 27, 500 201 389. Niedzielne rejsy po Odrze
dla osób indywidualnych odbywają się o godz. 15.00 na trasie:
Stocznia „Damen” – Odra – Kanał Gliwicki – śluza Kłodnica –
przejście przez śluzę w górę i w dół – powrót do stoczni. Rejs
trwa około 2,5 godziny. Autokary i samochody osobowe będą
mogły wjechać na parking na terenie stoczni. Wymagana minimalna liczba uczestników – 50 osób, www.rejsykozle.pl.
Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „Wiking” organizuje co roku
ogólnopolski spływ kajakowy Kanałem Gliwickim i Kłodnicą
z zakończeniem w Kędzierzynie-Koźlu
(e-mail: gkkwiking@poczta.onet.pl; www.skkwiking.com.pl).
Śluza Kłodnica

Fot. Andrzej Nowak

Kanał Gliwicki w kilku miejscach posiada boczne kanały, łączące
jego wody z wodami Kłodnicy w celu zasilenia stanów niżówkowych
oraz odprowadzenia wód roztopowych. Ta wspaniała droga wodna
nie pełni od 2012 r. istotnej roli transportowej, a port jest nieczynny od 20 lat. Dolny odcinek kanału o długości 19,8 km przebiega
przez województwo opolskie. Posiada trzy śluzy: Kłodnica w 3,63
km o spadku 10,4 m, Nowa Wieś w 7,8 km o spadku 6,2 m oraz
Sławięcice w 15,19 km o spadku 6,25 m. Dzisiaj wszystkie znajdują
się w rozległym organizmie miejsko-przemysłowym Kędzierzyna-Koźla, który podczas swojego rozwoju wchłonął w XX w. przyległe, niegdyś samodzielne osady. Śluza „Kłodnica” jest największą
ze wszystkich tego typu budowli w Polsce. Posiada rzadko spotykane dolne wrota o konstrukcji pionowej stalowej zasuwy, ważącej
około 80 T, wyposażonej w trzy segmenty służące opróżnianiu komory śluzowej. Zachowały się i nadal pracują oryginalne maszyny
z czasów budowy, w tym silnik główny prądu stałego o mocy 42 kW,
zasilany napięciem 500 V. Podobno w sytuacji awaryjnej możliwy
jest ręczny napęd zasuwy. Wysoko nad głowami śluzujących góruje dwustronnie przeszklony budynek sterowni, przypominający
swym wyglądem dworzec kolejowy. Dojazd do śluzy znajduje się
wzdłuż torów kolejowych ulicami Kasztanową i Wandy.
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Kilometraż Kanału Gliwickiego
0,0		Połączenie Kanału Gliwickiego z Odrą w 98,1 km. Duże
rozlewisko, związane z poziomem cofki piętrzenia na jazie
w Januszkowicach.
0,9		Kędzierzyn-Koźle Port. Baseny portowe dawnego portu
Koźle z elewatorem zbożowym. Na przeciwnym brzegu
kanału dalby cumownicze.
1,7		Kędzierzyn-Koźle Kłodnica. Most drogowy ul. Kłodnickiej.
Wysokość nad poziomem wody 5,8 m przy SW.
3,6		Kędzierzyn-Koźle Kłodnica. Most kolejowy linii Wrocław – Racibórz/Gliwice. Wysokość nad poziomem wody 7,4 m przy SW.
3,63		Kędzierzyn-Koźle Kłodnica. Śluza nr 1 „Kłodnica”.
Długość 71,8 m, szerokość 12,0 m, spad 10,4 m.
Przy obu brzegach awanportów górnego i dolnego znajdują
się dalby cumownicze.
5,4		Kędzierzyn-Koźle Kuźniczka. Most drogowy ul. Grunwaldzkiej. Wysokość nad poziomem wody 4,9 m przy SW.
6,8		Kędzierzyn-Koźle Lenartowice. Syfon Kłodnicy pod Kanałem Gliwickim. Po obu stronach dobre miejsca odpoczynku.
7,7		Kędzierzyn-Koźle Lenartowice. Most ul. Jana Pawła II. Wysokość nad poziomem wody 5,2 m przy SW.
7,8		Kędzierzyn-Koźle Lenartowice. Śluza nr 2 „Nowa Wieś”.
Długość 71,4 m, szerokość 12,0, spad 6,20 m.
Przy obu brzegach awanportów górnego i dolnego znajdują
się dalby cumownicze.
8,4		Kędzierzyn-Koźle Lenartowice. Przejście nad kanałem
przewodu gazowego. Wysokość nad poziomem wody 7,9
m przy SW.
9,2		Kędzierzyn-Koźle Blachownia. Odgałęzienie Kanału Kędzierzyńskiego. W Kanale Gliwickim wyspa. Przy brzegach
nie użytkowanego do transportu Kanału Kędzierzyńskiego
znajduje się szereg dzikich miejsc biwakowych.
9,4		Kędzierzyn-Koźle Blachownia. Nieczynna przystań do przeładunku barek.
9,7		Kędzierzyn-Koźle Blachownia. Przejście nad kanałem przewodów gazowego i cieplnego. Wysokość nad poziomem
wody 5,4 m przy SW.
9,73		Kędzierzyn-Koźle Blachownia. Most drogowy ul. Szkolnej.
Wysokość nad poziomem wody 4,1 m przy SW.
Blachownia Śląska jest dzielnicą przemysłową miasta
Kędzierzyna-Koźla. Do 1973 r. była samodzielną miejscowością. Obecny kombinat chemiczny Niemcy zbudowali
w czasie II wojny światowej. Obok funkcjonuje elektrownia
o mocy 420 MW.
11,5		Kędzierzyn-Koźle Blachownia. Most drogowy ul. Przyjaźni.
Wysokość nad poziomem wody 4,29 m przy SW. Dobre
miejsce wodowania na kanale w małej zatoczce.
12,6		Kędzierzyn-Koźle Blachownia. Jaz klapowy, odprowadzający nadmiar wody do starego kanału.
14,0		Kędzierzyn-Koźle Sławięcice. Most drogowy ul. Wróblewskiego. Wysokość nad poziomem wody 4,25 m przy SW.
14,6		Kędzierzyn-Koźle Sławięcice. Most drogowy ul. Sławęcickiej. Wysokość nad poziomem wody 4,47 m przy SW.
Kędzierzyn-Koźle Sławięcice jest najbardziej oddaloną od centrum
dzielnicą tego miasta, opisanego szerzej pod Odrą mapa 2. W Sławięcicach odnaleźć można pozostałości po filii Oświęcimskiego
Obozu Zagłady z czasów II Wojny Światowej wraz ze szczątkami
krematorium, piecem i wieżami strażniczymi.
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15,1 Kędzierzyn-Koźle Sławięcice. Śluza nr 3 „Sławięcice”.
Długość 71,4 m, szerokość 12,0 m, spad 6,25 m.
Przy obu brzegach awanportów górnego i dolnego znajdują się dalby cumownicze.

Most drogowy jednoprzęsłowy 14,600 km
• Szerokość przęsła żeglownego 21,0 m
• Prześwit pionowy przęsła żeglownego 4,47 m przy SW
Most drogowy jednoprzęsłowy 13,980 km
• Szerokość przęsła żeglownego 29,0 m
• Prześwit pionowy przęsła żeglownego 4,25 m przy SW
Most drogowy jednoprzęsłowy 11,470 km
• Szerokość przęsła żeglownego 24,0 m
• Prześwit pionowy przęsła żeglownego 4,29 m przy SW
Most drogowy jednoprzęsłowy 9,730 km
• Szerokość przęsła żeglownego 20,0 m
• Prześwit pionowy przęsła żeglownego 4,10 m przy SW
Przejście nad kanałem rurociągów gazowego i cieplnego
9,700 km
• Szerokość 25,0 m
• Prześwit pionowy 5,4 m
Przewód gazowy 8,390 m
• Prześwit pionowy 7,9 m
Most drogowy dwuprzęsłowy 7,790 km
• Szerokość przęseł żeglownych 2x12,0 m
• Prześwit pionowy przęseł żeglownych 2x4,90 m przy SW
Most drogowy jednoprzęsłowy 5,400 km
• Szerokość przęsła żeglownego 23,0 m
• Prześwit pionowy przęsła żeglownego 4,50 m przy SW
Most kolejowy dwuprzęsłowy 3,560 km
• Szerokość przęseł żeglownych: 15,5 m oraz 17,2 m
• Prześwit pionowy przęseł żeglownych 2x7,4 m przy SW
Most drogowy jednoprzęsłowy 1,670 km
• Szerokość przęsła żeglownego 20,60 m
• Prześwit pionowy przęsła żeglownego 5,8 m przy SW

Ujazd jest bardzo starą osadą, wzmiankowaną po raz pierwszy
w bulli papieża Hadriana IV z 1155 r. Prawa miejskie otrzymał
w 1223 r. Nazwa Ujazd odpowiada dzisiejszemu słowu „objazd”
i oznaczała średniowieczny sposób nadawania ziemi, polegający
na konnym objeździe i oznaczeniu przyznanego terenu. Na przestrzeni wieków Ujazd wielokrotnie zmieniał właścicieli. Od 1260 r.
miasto posiadało samorząd i rozwijało się pomyślnie aż do XVII w.
jako lokalny ośrodek rzemieślniczy i handlowy punkt tranzytowy
między Nysą, Koźlem, Strzelcami, Gliwicami i odległym Krakowem. Samo miasto nigdy nie było duże. Rozwijało się wokół
rynku, gdzie znajdowała się siedziba burmistrza, a w północnej
pierzei zamek i kościół. Do naszych czasów zachował się barokowy kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła z 1613 r., ruiny
zamku biskupów wrocławskich z XIII w. oraz spichlerz z XVIII w.
Pierwotny zamek był warowną fortyfikacją z fosami, wieżami i murami obronnymi w stylu gotyckim, które zostały zburzone w 1370 r.
Od 1428 r. do 1945 r. zamek pozostawał w rękach prywatnych
różnych rodów, hrabiów i baronów, a na koniec rodziny książęcej
Hohenlohe-Oehringen. Obecny zamek, który dzisiaj jest w ruinie,
został zbudowany w 1580 r. w stylu renesansowym. Po zajęciu
miasta w ostatnich dniach stycznia 1945 r. zamek, rynek i część
ulic zostały doszczętnie zniszczone przez wojska sowieckie.

Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie-Koźlu
tel. 77 482 04 05 (06), Radiotelefon kanał 74
Nadzór Wodny Sławęcice
tel. 77 483 59 04, Radiotelefon kanał 74
Nadzór Wodny Nowa Wieś
tel. 77 483 20 21, Radiotelefon kanał 74
Nadzór Wodny Kłodnica
tel. 77 420 49 48, Radiotelefon kanał 74
Minimalne wymiary szlaku żeglownego wynoszą:
• Szerokość 35,0 m
• Głębokość tranzytowa 2,5 m
• Promień łuku 600 m
• Szerokość śluzy 9,6 m
• Długość śluzy 72,0 m
• Głębokość na progu dolnym 2,5 m
• Gwarantowana głębokość żeglugowa wynosi 1,8 m
Ograniczenia parametrów szlaku żeglownego
Most drogowy jednoprzęsłowy 16,060 km
• Szerokość przęsła żeglownego 27,0 m
• Prześwit pionowy przęsła żeglownego 4,31 m przy SW

Marina Gliwice usytuowana jest przy ulicy Portowej na początku
wejścia do portu Gliwice, na skraju Śląskiego Centrum Logistyki
S.A. Posiada pomosty do cumowania, dostęp do wody, prądu,
WC. Marina oferuje czartery kabinowych łodzi motorowych, w tym
nie wymagających uprawnień motorowodnych. Wypożyczalnia
motorówek, także ze sternikiem oraz kajaków. Na miejscu jest
sklep żeglarski halsuj.pl, sprzedaż i serwis silników zaburtowych.
Teren piknikowy.
Marina Gliwice
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice
tel.: 608 010 383; 601 444 335
www.marinagliwice.pl
Fot. Jan Janota

16,06		Ujazd. Most drogowy ul. Bolesława Chrobrego. Wysokość
nad poziomem wody 4,31 m przy SW. Na brzegu obok wodowskazu dobre miejsce biwakowe lub odpoczynku. Dalej
park leśny i stadion sportowy.
16,2		Ujazd. Zatoka z dobrym miejscem lądowania i wodowania.
W 2015 r. planuje się w tym miejscu otwarcie Mariny Ujazd.
Kanał Gliwicki jest drogą wodną III klasy żeglowności, czyli o znaczeniu regionalnym.
Zarządem drogi wodnej zajmują się:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydział
Utrzymania Wód i Obiektów Hydrotechnicznych
tel. 32 777 49 24, www.gliwice.rzgw.gov.pl

Syfon Kłodnicki
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Kłodnica
Kłodnica jest rzeką o długości 80 km i powierzchni dorzecza 1003,4 km².
Źródła posiada na Wyżynie Śląskiej na wysokości około 300 m
n.p.m., w południowej części Katowickiego Parku Leśnego. Podlegają one ochronie w ramach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Dalej rzeka płynie przez Górny Śląsk, gdzie jest wąska, a dolina
ma tylko 150 m szerokości. W górnym fragmencie otoczyły ją zespoły osadnicze Panewnik (część Katowic), Halemba (część Rudy
Śląskiej) oraz Makoszowy (część Zabrza) na granicy z Mikołowem.
Wpływa w dzielnicy Sośnica do Gliwic, a następnie do centrum tego
miasta, skąd od ul. Dworcowej można nią płynąć kajakiem. Uregulowane koryto posiada szerokość 5-7 m, ale zanieczyszczone wody
wydają w ciepłe dni przykry zapach.
Kłodnica mija z lewej strony Kanał Gliwicki przy basenach portowych
(ulica Portowa) i od tego miejsca (dzielnica Łabędy) jest włączona
w system wodny kanału, zasilając go w wodę lub odprowadzając
nadmiar wód powodziowych. W latach 1822-1935 wzdłuż rzeki biegł
Kanał Kłodnicki, zastąpiony w 1939 r. Kanałem Gliwickim. Pod Pyskowicami rzeka uchodzi do Jeziora Rzeczyckiego (zbiornik wodny Dzierżno Duże), które służy jako osadnik zanieczyszczeń i tym
samym nie nadaje się do użytku turystycznego. Wypływając z tego
zbiornika, na pewien czas traci samodzielność i razem z wodami
rzeki Dramy, płynącej z Jeziora Dzierżno Małe, podąża dalej sztucznym wykopem Kanału Gliwickiego, jako jego integralna część. W ten
sposób mija Jezioro Pławniowickie, by u jego zachodniego krańca
wypłynąć z prawej strony kanału.
W tym miejscu na skraju turystycznej miejscowości Pławniowice,
obok małej elektrowni wodnej, Kłodnica rozpoczyna swoje drugie
życie i jako samodzielny ciek wodny zmierza do ujścia. Dolina rzeki
poszerza się do 1 km, średni spadek przechodzi od wielkości 3‰
w górnym do około 1‰ w dolnym biegu. Uchodzi do Odry w jej 94
km biegu w Kotlinie Raciborskiej na wysokości 166 m n.p.m. (przedmieścia Kędzierzyna-Koźla). Średni roczny przepływ z lat 19511990 wynosił przy ujściu 7,2 m³/s, a maksymalna rozpiętość wahań
stanów wody dochodziła do 3 m.
Szlak kajakowy rzeki Kłodnicy liczy 29 km i rozpoczyna się poniżej
wspomnianej małej elektrowni wodnej na skraju Pławniowic, dokąd
dojedziemy wygodną drogą obok Potoku Toszeckiego, od skrzyżo-

wania autostrady A4 (węzeł Łany) z drogą nr 40 (Pyskowice – Kędzierzyn-Koźle). Spadek doliny wielkości 1‰ niwelowany jest w kilku
miejscach poprzecznymi progami, które napotkamy zaraz po starcie
w Łanach i Rudzińcu. W zależności od stanu wody, posiadanego
sprzętu i umiejętności uczestników albo je przepływamy, albo kajaki
przenosimy. W Ujeździe rzeka, płynąca równolegle do Kanału Gliwickiego, wkracza na teren województwa opolskiego. Tu przy ulicy 3
Maja znajduje się dogodne miejsce odpoczynku (18,9 km).
W nieodległych Sławęcicach, najbardziej na wschód wysuniętej
dzielnicy Kędzierzyna-Koźla, mijamy najpierw odchodzący w lewo
przelew do kanału, by po 400 m skręcić w lewo przy płaskim i szerokim progu wodnym (16,4 km). Na wprost idzie młynówka do parku
w Sławęcicach. Przenosimy kajaki z powodu szerokiego i płytkiego
rozlewiska nad łagodnie zbiegającym w dół betonowym progiem,
przy którym także można odpocząć. Dalej płyniemy ponad 8 km
przez Blachownię Śląską do niebezpiecznego progu w Lenartowicach poniżej ulicy Nowowiejskiej (7,9 km), obok którego trzeba bezwzględnie przenieść kajaki, gdyż wytwarza niebezpieczny dla życia
długi wsteczny odwój.
Po niedługim czasie docieramy do miejsca zwanego „syfonem Kłodnicy”, czyli skrzyżowania wód rzeki z Kanałem Gliwickim (6,8 km). Lądujemy na prawym brzegu i przenosimy kajaki do kanału, gdzie wodujemy, aby przepłynąć kanał w poprzek i ponownie wodować na lewym brzegu wypływającej spod ziemi Kłodnicy (dogodne miejsce odpoczynku). Po 2 km mijamy most ulicy Grunwaldzkiej. Na prawym
brzegu przy parkingu przed stadionem Klubu Sportowego „Kuźniczka” wita nas zachęcającym wyglądem oddana do użytku pod koniec
2014 r. przystań kajakowa z wygodnym slipem oraz schodami, po których wynosimy z wody dogodnie kajaki na oddzielne miejsce parkowania samochodów koło dużej wiaty ze stołami i ławami. (5,1 km).
Stojąca obok tablica informacyjna w językach polskim i czeskim zachęca nas do odbycia atrakcyjnego spływu okrężnego o długości 18
km z przejściem przez śluzy „Koźle” (zabytkowa na Odrze) i „Kłodnica” (najwyższa na Kanale Gliwickim), cały czas nie opuszczając
obszaru miasta Kędzierzyna-Koźla. Umieszczone na tablicy informacje pochodzą z przewodnika kajakowego „Górna Odra” autorstwa M.
Lityńskiego i P. Żółcińskiego. W budynku przy stadionie znajduje się
bar i część hotelowa z 14 miejscami noclegowymi.
W dalszej drodze czeka nas ostatnie przenoszenie kajaków obok
wysokiego progu w Żabieńcu (3,3 km), skąd odgałęzia się w prawo
jedyny zachowany odcinek starego Kanału Kłodnickiego ze śluzą
komorową sprzed 200 lat. Kłodnica zmierza uregulowanym i częściowo przebudowanym korytem obok nowego odcinka z wysokim mostem drogi nr 40 do Odry, gdzie czekają na nas przystanie
„Szkwał” na wyspie w Koźlu na prawym brzegu Odry lub taka sama
jak w Kuźnicze, przy ulicy Stara Odra w starorzeczu lewego brzegu
Odry. W „Szkwale” znajdują się całoroczne miejsca noclegowe. Kilka
firm zajmuje się wypożyczaniem kajaków na spływy Kłodnicą, Odrą
i Kanałem Gliwickim. W 2015 r. odbędzie się I Ogólnopolski Spływ
Kajakowy pod nazwą „Sławięcice Ożywią Kłodnicę”.
Organizator: Klub Turystyki Kajakowej Rejak Sławęcice
Komandor: Piotr Tokarczyk
ul. Mieszka I 6; 47-232 Kędzierzyn-Koźle
608 736 036, E-mail: tokar@o2.pl
www.rejak.com.pl
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Mała Panew
Mała Panew jest prawym dopływem Odry o długości 129,1 km i powierzchni dorzecza 2114,7 km². Płynie z Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej na Nizinę Śląską. Źródła znajdują się na wysokości 340 m
n.p.m., wśród wzniesień Progu Woźnickiego, w bezleśnym rejonie
niedaleko miasta Koziegłowy. Rzeka przez kilka kilometrów płynie
na południe, następnie na Równinie Opolskiej zmienia kierunek
na zachodni i północno-zachodni. W górnym biegu w podłożu doliny występują piaskowce liasowe. Następnie rzeka płynie rozległą,
piaszczystą doliną, urozmaiconą wałami wydm, pokrytą zwartym
kompleksem lasów sosnowych (południowa część Borów Stobrawskich). Lasy zajmują ponad połowę powierzchni zlewni, co czyni
ten teren bardzo atrakcyjnym turystycznie. W środkowym i dolnym
biegu rzeka tworzy liczne zakola. Przeciętna szerokość doliny wynosi 0,3-0,6 km w górnym biegu, do powyżej 1 km przy ujściu. Mała
Panew uchodzi do Odry w Pradolinie Wrocławskiej na wysokości
146 m n.p.m. poniżej wsi Czarnowąsy.
Od wczesnego średniowiecza Mała Panew poruszała koła napędowe licznych młynów, a w XVI w. rozpoczęła się w jej dolinie trwająca do dzisiaj epoka przemysłowa Dolnego Śląska (miasta: Kalety,
Krupski Młyn, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek). Stąd dwie inne
nazwy rzeki – Małapadew i Małapiana – oraz zanieczyszczenie
wody w okolicy zakładów przemysłowych. O rozwoju przemysłu
metalowego w dolinie Małej Panwi pisał już w 1612 r. Walenty Roździeński w swoim epickim poemacie „Officina Ferraria”.
Średnie spadki doliny rzeki wynoszą od około 2,5‰ w górnym biegu do 0,9‰ w dolnym, a średni roczny przepływ wynosił dla lat
1956-1990 w Turawie 9,39 m³/s. Maksymalna rozpiętość stanów
wody wynosiła w dolnym biegu 3 m. Największymi dopływami
Małej Panwi są: Chrząstawa o długości 52 km, Lublinica – 28 km,
Stoła – 27 km, Libawa – 23 km, Leśnica – 22 km, Bziniczka – 20
km. Główne miejscowości nad Małą Panwią: Kalety, Krupski Młyn,
Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek, Turawa i Czarnowąsy.

Mała Panew – wywrotka

Fot. Jan Janota

Dolinę Małej Panwi obejmują dwa obszary Natura 2000: specjalny
obszar ochrony siedlisk (SOO) „Dolina Małej Panwi” (11,06 km²)
oraz obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Jezioro Turawskie”
(21,25 km²). Obszary te mają kluczowe znaczenie dla zachowania
bioróżnorodności w zakresie ochrony zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk. Poza tym jeziora Turawskie
oraz otaczające je tereny leśne znajdują się w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie.

Obszar Natura 2000 Ostoja Siedliskowa Dolina Małej Panwi zlokalizowany jest we wschodniej części Równiny Opolskiej i obejmuje
dolinę meandrującej rzeki nizinnej – Małej Panwi. Charakterystyczną cechą terenu jest duży udział utworów piaszczystych pochodzenia wodnolodowcowego i rzecznego oraz zaznaczenie się procesów eolicznych, których pozostałościami są spotykane miejscami
wydmy. Dominującym typem roślinności są bory, głównie świeże
i wilgotne, fragmentarycznie bory mieszane. W obniżeniach terenu
rozwijają się torfowiska, a także lasy i bory bagienne. Na terenie
ostoi stwierdzono występowanie rzadkiego w skali kraju zbiorowiska z pływaczem krótkoostrogowym. Ogółem na terenie ostoi
zidentyfikowano 10 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej.
Mała Panew jest jedną z nielicznych rzek, które wraz z wieloma dopływami zachowały swój naturalny charakter. Koryto rzeki w większości nie jest regulowane i tworzy malownicze meandry. W 1994 r.
reintrodukowano do niego bobry, prawdopodobne jest też występowanie żółwia błotnego. Na tym obszarze żyją także: traszka
grzebieniasta, wydra, minóg strumieniowy, piskorz, różanka, rzadki
gatunek ważki (zalotka większa) oraz około 160 gatunków ptaków.
Obszar Natura 2000 (Dyrektywa Ptasia) Zbiornik Turawa obejmuje cały zbiornik retencyjny i przyległe tereny. Wody zajmują 80%,
a lasy 6% powierzchni. Występują tu co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Teren jest ważny dla migrujących ptaków wodno-błotnych; liczebność kaczkowatych Anatidae
na przelotach oraz zimujących może osiągać 25 tys. osobników.
Stosunkowo duże koncentracje osiąga cyraneczka, biegus malutki, biegus zmienny i kszyk. Zgrupowania ptaków wodno-błotnych,
a także orła bielika (12-29 osobników) można tu spotkać również
zimą. Na uwagę zasługuje znaczna liczebność gniazdujących
na zbiorniku populacji zausznika (50 par lęgowych) oraz rybitwy
białowąsej. Jezioro Turawskie znajduje się w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”.
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie został ustanowiony w 1989 r. na powierzchni 118 ha. W jego granicach znalazło się kilka zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody.
O wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu
stanowią: niezliczona ilość bogatych w ekosystemy łąkowe cieków,
stawy hodowlane, źródła, obfitość terenów zabagnionych, moreny
polodowcowe oraz wydmy. Jezioro Turawskie i jego najbliższe otoczenie jest miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków oraz
miejscem odpoczynku i żerowania ptaków migrujących. W związku
z tym został zaliczony do ostoi ptactwa wodnego o randze europejskiej. Główną cechą tego obszaru są dobrze zachowane, zróżnicowane gatunkowo lasy: siedliska boru mieszanego wilgotnego
i świeżego, w dolinach rzecznych grądy, łęgi i olsy, a poza tym
buczyny, dąbrowy i liściaste lasy mieszane.
Dla spływów kajakowych Mała Panew dostępna jest od zalewu
Zielona w Kaletach (110 km), a najładniejszy odcinek rzeki znajduje się w leśnych ostępach pomiędzy miejscowościami Zawadzkie
i Kolonowskie. Przed II wojną światową na 19 km od ujścia rzeki
do Odry powstał sztuczny zbiornik wodny Jezioro Turawskie, któ-
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ry pełni rolę przeciwpowodziową i turystyczno-rekreacyjną oraz
reguluje przepływy Odry w okresie niskich stanów wody. Zrzuty
wody z jeziora są latem na tyle duże, że na dolnym odcinku można
bezpiecznie pływać przez cały rok, omijając przeszkody w korycie.
Szlak kajakowy Małej Panwi należy aktualnie do jednego z najlepiej
zagospodarowanych w Polsce. Wszystkie przeszkody posiadają
specjalnie dla kajakarzy zbudowane miejsca wygodnego lądowania i wodowania, połączone z mniej lub bardziej rozbudowanym
zapleczem biwakowym, do którego istnieje dojazd z głównej drogi.
Wszystkie posiadają zadaszone ławy i stoły, miejsca na ognisko,
przyzwoite WC i kosze na śmieci. Powstało szereg prywatnych
wypożyczalni, które dysponują nowoczesnym sprzętem w postaci
polietylenowych jedno- i dwuosobowych kajaków, dobrymi wiosłami
i wygodnymi kamizelkami. Organizują one w oparciu o gminne lub
prywatne stanice, zróżnicowane pod względem trudności i czasu
trwania, spływy kajakowe dla każdego klienta, tak indywidualnego,
jak i grupowego (rodziny z dziećmi, szkoły, zakłady pracy). Ich telefony, adresy mailowe i strony internetowe zostaną niżej wymienione.
Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „Wiking” organizuje w 2015 r. XX
Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy Małą Panwią w oparciu o własną stanicę z polem namiotowym w Krupskim Młynie.
Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „Wiking”
ul. Chorzowska 5; 44-100 Gliwice
tel. 601 563 846; 601 563 841
www.sskwiking.com.pl
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Rekreacyjne „Kajnar”
Krawczyk&Copik
ul. Wróblewskiego 10/6, 44-100 Gliwice
tel./fax 32 231 84 32; 601 563 841; 601 563 846
www.kajnar.com.pl
Talent Kajaki – Jan, Paweł i Tomasz Kurek
Rezerwacje: 506 176 639; 509 669 409
Przystań „Tropicana”
ul. Lubliniecka; 47-120 Zawadzkie
Przystań „Amazonka”
ul. 1 maja; 47-110 Kolonowskie
www.talent-kajaki.pl

Fot. Jan Janota

Ziaja kajaki – Przystań Amazonka
ul. 1 Maja; 47-110 Kolonowskie
505 055 922
www.ziaja-kajaki.pl
Mała Panew

Młyn Bombelka
ul. Młyńska 1, 47-120 Żędowice
tel. 508 278 177
www.kajakimalapanew.pl
www.mlyn-bombelka.pl
Gościniec „Pod Czarnym Wąsem”
ul. Jagiełły 8b; 46-020 Czarnowąsy
Tel.: 77 547 26 17; 602 676 050
www.podczarnymwasem.pl
Dzika Chata
Ewa, Grzegorz Hajduk
Staniszcze Małe, ul. Krzywa 7
47-113 Kolonowskie
tel.: 533 600 790, 502 300 790
www.dzikachata.pl
Agro-Ranczo
ul. Brzezinka 3; Schodnia
46-040 Ozimek
tel. 77 465 25 95, 507 056 270
www.agro-ranczo.pl
Spływy kajakowe Młyn u Thiela
ul. Stawowa 21, Żędowice,
47-120 Zawadzkie
tel. 77 463 46 99, 503 654 520, 883 551 091
www.mlyn-thiel.pl; www.gosit.zawadzkie.pl
PartyKajaki Spływy kajakowe
ul. Hauptstocka 32; 47-113 Staniszcze Małe
tel.: 692 544 312, www.partykajaki.pl
Spływy kajakowe Karolina Romańczuk
1 maja 17; 47-110 Kolonowskie
tel.: 600 349 814, www.kalimera.org.pl
Wikinadia – kajaki
ul. Jagiełły 3; 46-020 Czarnowąsy
tel. 604 868 522, 77 469 11 14, 606 184 985
www.wikinadia-kajaki.pl
Z.U.L. „DREWMAR” - Mariusz Jerominek
ul. Opolska 61A/17, 47-120 Zawadzkie
tel. 608 894 495
Spływy kajakowe F. H. „MARK”
ul. Kościelna 2; 47-113 Staniszcze Wielkie
tel. 662 263 550
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78,8 pl Krupski Młyn. Wiadukt kolejowy
78,3 pl Krupski Młyn. Most drogi z Kielczy do drogi nr 11 ulica
Zielona. Obok mostu przechodzi przez rzekę rura gazowa. W prawo leśnictwo Krupski Młyn.
77,5 l Krupski Młyn. Przystań kajakowa Klubu Kajakowego
„Wiking” (PTR „Kajnar”) przy ulicy Głównej
77,7 pl Krupski Młyn. Zabytkowy mostek wiszący dla pieszych
77,4 pl Krupski Młyn. Wiadukt bocznicy kolejowej. Obok kładka dla pieszych.
Krupski Młyn jest dawną osadą młyńską z XVIII w. na terenie której
powstała w 1874 r. fabryka amunicji. W XX w. dawna osada dla
pracowników rozbudowała się w ludną wieś, nadal kontynuując
produkcję zbrojeniową oraz wyroby chemiczne dla przemysłu (zakłady NITRON). Kąpielisko i ośrodek wypoczynku świątecznego
dla mieszkańców Opolszczyzny. Ciekawym zabytkiem techniki jest
wiszący most stalowy nad Małą Panwią z 1930 r. o rozpiętości 25 m.
76,8
70,3

l Krupski Młyn. Kładka
l Kielcza. Most drogowy. Z prawej leśnictwo Zarzecze.

Kielcza jako wieś była wzmiankowana około 1300 r. i posiadała
już parafię. Prawdopodobnie z niej pochodził duchowny Wincenty
– pierwszy znany z imienia kompozytor polskiego średniowiecza,
autor słynnego hymnu nieszpornego „Gaude Mater Polonia” (Raduj się, Matko Polsko) z 1254 r. W miejscowym późnobarokowym
kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja z 1779 r. odbywa się
organizowany przez Filharmonię Opolską od 2004 r. festiwal średniowiecznej muzyki „Gaude Mater Polonia – Wincenty z Kielczy
in memoriam”. Na cmentarzu znajduje się kaplica z końca XIX w.
i mogiła zbiorowa powstańców śląskich.
69,6

l Kielcza. Przystań kajakowa „Kielcza”, pole biwakowe

68,1
67,7

67,5
67,4
66,6

l Żędowice. W prawo odchodzi kanał dawnej młynówki.
l Żędowice. Jaz młyna „Bombelka”, obecnie PHU Orłowski Andrzej. Z tego miejsca w XIX w. wybudowano
istniejący do dzisiaj Kanał Hutniczy do stawu pod
obecną Hutą „Andrzej” w Zawadzkiem.
l Żędowice. Most drogi do młyna „Bombelka”
l Żędowice. Na prawym brzegu przystań kajakowa
młyna „Bombelka”.
l Żędowice. Próg dawnego młyna „Thiela” przed drogą.
Po prawej urządzone wyjście na brzeg w celu przeniesienia kajaków. Za progiem zejście. Przenoszenie
kajaków na odległość 200 m. Przystań kajakowa.

Żędowice były w XIX w. głównym ośrodkiem przemysłu hutniczego w powiecie strzeleckim. Pierwsza kuźnica była wzmiankowana
już w 1524 r., a huta działała do 1906 r. Ludna wieś dorobiła się
pod koniec XIX w. dwóch neogotyckich kościołów (katolickiego
i ewangelickiego) i dwóch młynów, przy czym jeden jako mała
elektrownia wodna o mocy 25 kW działa do dzisiaj. Budynki pochodzą z XVIII w., od 1864 r. w posiadaniu rodziny Thielów. Mimo
uszkodzeń w czasie pożaru i powodzi architektura całego obejścia
została zachowana do dzisiaj, a wszystkie maszyny i urządzenia
pozostały w oryginalnym stanie. Zabytkowa część młyna dostępna jest dla zwiedzających. Na cmentarzu rzymskokatolickim
znajduje się zbiorowa mogiła powstańców śląskich z 1921 r. Przy
ulicy Strzeleckiej stoi na drewnianym słupie tzw. dzwonek umarłych z 1880 r. (odzywał się po śmierci któregoś z mieszkańców).
Ważnym wydarzeniem religijnym w Żędowicach było w 1904 r.
objawienie się Matki Boskiej; na jego pamiątkę zakupiono w Częstochowie kopię słynnego obrazu.
66,5
66,0

l Żędowice. Most drogowy do młyna Thiela przy ulicy
Stawowej, pod nim pale i płycizny. Przy budynku
na młynówce funkcjonuje mała elektrownia wodna.
p Użytek ekologiczny „Dwoinka”.

Użytek ekologiczny „Dwoinka” jest kompleksem śródleśnych łąk
z sąsiadującymi z nimi bagnami w leśnictwie Żędowice. Występują
Żędowice - młyn wodny Thiela

Fot. Andrzej Nowak
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tu dwa niewielkie stawy z roślinnością szuwarową na całej
powierzchni oraz stanowiskami rośliny owadożernej pływacza drobnego, bobrka trójlistkowego i turzycy nitkowatej.
Jest to także miejsce rozrodu i stałego występowania płazów. Brzegi porośnięte są częściowo wierzbami, a dookoła
występuje drzewostan sosnowy.
62,8

p Użytek ekologiczny „Łąka nad rzeką”.

Użytek ekologiczny „Łąka nad rzeką” o powierzchni 4 ha
podlega ochronie w leśnictwie Świerkle. Obejmuje drzewostan sosnowy będący zalesieniem porolnym z dominującą
w runie jeżyną fałdowaną. Zabagnione obniżenie terenu
ma cechy zarastającego starorzecza z tatarakiem zwyczajnym i kosaćcem żółtym.
62,4
62,2

61,9

l Zawadzkie Świerkle. Most drogowy. Pod nim
próg wodny. Kajaki przenosimy z lewej strony.
p Przystań kajakowa „Świerkle” gminy Zawadzkie. Obszerne miejsce biwakowe w Leśnictwie
„Świerkle” na 200 osób. Posiada cztery zadaszone wiaty z ławami i stołami, miejsce na ognisko, tablice informacyjne oraz ogrodzenie.
p Użytek ekologiczny „Nad Małą Panwią”.

Użytek ekologiczny „Nad Małą Panwią” o powierzchni 2,9 ha
ustanowiono w 2003 r. Stanowi bagno, będące starorzeczem Małej Panwi. Ochronie podlegają unikalne biotopy
bagienne i ekotonowe.
60,9

p Użytek ekologiczny „Hehelec”.

Użytek ekologiczny Hehelec o powierzchni 4 ha został
ustanowiony w 2003 r. Reprezentuje łąkę śródleśną z zabagnionym, zarastającym starorzeczem. Ochronie podlegają
unikalne biotopy łąkowe i ekotonowe.
59,2
57,8

l Zawadzkie. Przystań kajakowa „Tropicana”
ulica Lubliniecka do rzeki obok Huty „Andrzej”.
Firmy kajakowe Talent plus Ziaja.
l Zawadzkie. Ujście Kanału Hutniczego.

Zawadzkie powstało w 1836 r. jako kolonia robotnicza przy
nowo otwartym ośrodku hutnictwa żelaza. Nazwa pochodzi
od nazwiska właściciela zakładu, Franciszka von Zawadzky’ego. Podczas III postania śląskiego w 1921 r. hutnicy
zbudowali dla powstańców pociąg pancerny. Prawa miejskie
osada otrzymała w 1962 r. W latach 1852-1870 mieszkał
i pracował w Zawadzkiem poeta ludowy i działacz społeczny
na rzecz polskości Śląska Józef Ligoń.
Informacja Turystyczna działa przy Gminnym Ośrodku
Sportu i Turystyki
ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie
tel.: 77 462 31 13, 77 461 65 21
www.moksir.zawadzkie.pl
Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6; 47-120 Zawadzkie
tel. 77 404 96 55
www.katowice.lasy.gov.pl/web/zawadzkie
(Izba Leśno-Przyrodnicza, Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy,
pola biwakowe, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Świerkle”,
Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w leśnictwie Dębie)
57,9
58,0

l Zawadzkie. Po prawej ujście Lublinianki.
l Zawadzkie. Most drogi nr 901 Gliwice – Olesno. Przed nim na lewym brzegu znajduje się
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pomost do lądowania i wodowania kajaków. Na zapleczu basen „Leśny” (kąpielisko miejskie).
57,6		 Most drogi nr 463 Zawadzkie – Kolonowskie. Początek Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Pod
dębami”, otaczającego z dwóch stron dolinę rzeczną.

46,6
46,8

57,5		 Wiadukt linii kolejowej Opole – Tarnowskie Góry.
53,9 l Pałacyk myśliwski „Malepartus”. Leśnictwo „Dębie”.
Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy „Malepartus”.
Kładka przez rzekę. Obok niej na prawym brzegu
zlokalizowano przystań kajakową Nadleśnictwa „Zawadzkie”. Dobre miejsce odpoczynku. Stoły i ławy,
zadaszone wiaty.
Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy „Malepartus” składa się ze ścieżki edukacyjnej, zameczka myśliwskiego ze starodrzewem rododendronów oraz otoczenia leśnego Małej Panwi wraz z kładką
pieszo-rowerową.
Znajduje się tu zamek myśliwski tzw. Malepartus z 1856 r., wybudowany przez hrabiego Renarda na terenie zwierzyńca leśnego
o znacznej powierzchni 4850 ha, gdzie hodowano kolejno jelenie,
daniele i muflony. Na polowania w te rejony przybywali ówcześni
magnaci, ministrowie, a także królowie pruscy. W 1910 r. właścicielem zameczku stał się hrabia Franz Hubert von Thiele-Winckler, który przebudował jego bryłę w stylu podobnym do zamku
w Mosznej. Obecnie pełni funkcję Domu Pomocy Społecznej dla
dzieci i młodzieży.

Fot. Andrzej Nowak

47,5		 Jaz Kolonowskie (Siber). Obok za wyspą nowa elektrownia wodna. Wyjście z wody na lewy brzeg, przenoszenie kajaków na odległość 60 m.
46,6 l Staniszcze Wielkie. Przystań kajakowa „Amazonka”,
gminna, użytkowana przez Ziaja i Talent. Dojazd
utwardzoną drogą przed mostem ulicy 1 Maja.
Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy „Malepartus”

l Staniszcze Wielkie. Przystań kajakowa „Amazonka”,
gminna, użytkowana przez Ziaja i Talent. Dojazd
utwardzoną drogą przed mostem ulicy 1 Maja.
p Kolonowskie. Most ulicy 1 Maja.

Fot. Andrzej Nowak

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Pod Dębami”, o powierzchni
329 ha, chroni kompleks leśny w Dolinie Małej Panwi między Kolonowskiem a Zawadzkiem. Jest to malowniczy odcinek rzeki z meandrami i zatokami o stromych brzegach i licznych starorzeczach.
W bliższej lub dalszej odległości od rzeki rozproszone są pomnikowe dęby szypułkowe o obwodzie od 2,2 do 6,6 m. W pobliżu
koryta rzeki rośnie około 100 dębów błotnych (gatunek pochodzący z Ameryki Południowej) o długich gałęziach, sięgających samej
ziemi z głęboko wcinanymi liśćmi. Z roślin runa występuje tu m.in.
wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny, kopytnik pospolity i ciemiężyca zielona.

Mała Panew mapa 2

Kolonowskie – Izba Regionalna

Kolonowskie jest miastem nad Bziniczką, uchodzącą tutaj do
Małej Panwi. Powstało jako osada robotnicza, skupiona wokół
huty, wybudowanej wraz z wielkim piecem przez właściciela tych
ziem hrabiego Colonny w 1780 r. (stąd pochodzi jego nazwa). W
celu poprawy wydajności zakładu wykopano w latach 1790-1795
wzdłuż drogi z Zawadzkiego do Kolonowskiego Kanał Hutniczy,
którym płynęła woda z Małej Panwi i Lublinicy do stawu na Bziniczce. W latach 1961-1965 powstała walcownia i ciągarnia rur
stalowych. Prawa miejskie Kolonowskie otrzymało w 1973 r. po
przyłączeniu węzła kolejowego z osiedlem pracowników PKP.
Jednym z najstarszych budynków miasta jest drewniany dom
administracji urzędu hutniczego, zbudowany pod koniec XVIII w.
Odrestaurowany mieści Izbę Regionalną ze stałą wystawą produktów kolonowskiej huty. Przed nim stoi pomnik założyciela osady
Filipa Colonny.
46,1 l Staniszcze Wielkie. Wiadukt kolejowy.
Staniszcze Wielkie powstały pod koniec XIII w. jako osada puszczańska książąt opolsko-raciborskich. Słynęła z szeroko uprawianego pszczelarstwa. W centrum wsi mieści się neogotycki kościół
pw. św. Karola Boromeusza z 1884 r. Przy placu Targowym klasztor Sióstr Służebniczek NMP. Przez miejscowość przebiegają trasy rowerowe: czerwona, żółta i niebieska.
44,6

p Kolonowskie Fosowskie. Most ulic Kościelnej i Księdza Czerwionki do Staniszcza Wielkiego.
44,4 p Kolonowskie Fosowskie. Przystań kajakowa „Fosowskie”.
43,8 p Kolonowskie Fosowskie. Most ulicy Arki Bożka.
43,78 p Kolonowskie Fosowskie. Wiadukt kolejowy. Pod nim
kamienista płycizna.
40,1 l Staniszcze Małe. Most drogowy. Za mostem próg
wodny rozmyty. Przed mostem urządzone miejsce
wygodnego lądowania, skąd przenosimy kajaki na
odległość 80 m do miejsca wodowania poniżej progu. Przy wodowaniu przystań kajakowa, wiata, stoły,
ławy, WC, śmietnik.
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39,1
35,2
35,6

p Ujście Myśliny.
l Krasiejów. Kaskada z kamieni.
l Krasiejów. Jaz oraz ujęcie wody. Kajaki
przenosimy lewym brzegiem. Przystań kajakowa „Czarny Dół”.

Fot. Jan Janota

Krasiejów posiadał w XVIII i XIX w. hutę na prawym
brzegu Małej Panwi, a od 1910 r. cegielnię na brzegu
lewym, wykorzystującą duże złoża gliny. Po wojnie cegielnia dostarczyła 1,5 miliona cegieł na budowę Pałacu
Kultury w Warszawie. Od lat 70-tych wyrobisko odkrywkowej kopalni dostarczało surowców ilastych na potrzeby cementowni w Górażdżach. W 1993 r. w pokładach
triasowych sprzed 230 mln lat odkryto masowe występowanie czaszek i fragmentów szkieletów wielkich kręgowców słodkowodnych i lądowych. Od 2000 r. prowadzone
są prace wykopaliskowe w wyniku których znaleziono
liczne części kostne najstarszego na świecie dinozaura,
nazwanego Silesaurus opolensis. Na bazie tych odkryć
otwarto w niecce kopalni park jurajski o powierzchni około 40 ha, w którym znajduje się 250 modeli dinozaurów.
Są one ustawione wzdłuż ścieżki edukacyjnej o długości
1500 m. Obok nich umieszczono tablice informacyjne,
aby ułatwić identyfikację gadów i przekazać informacje
na ich temat. Dla zwiedzających przygotowano tunel
czasu, gdzie dynamicznie przedstawione są dzieje naszej planety od wielkiego wybuchu do pojawienia się
wielkich gadów. Wizyta w prehistorycznym oceanarium
pozwala na przeniesienie się w świat podwodnego życia tych ogromnych gadów. Dzieciaki mogą poszaleć
w wysokiej wieży, skąd rurami gna się szaleńczo w dół.
W 2014 r. obok Jura Parku otwarto Park Nauki i Ewolucji
Człowieka – najbardziej nowoczesne muzeum człowieka w Europie umożliwiające przeżycie podróży w czasie
z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań multimedialnych, łączących świat rzeczywisty z wirtualnym. Park
oferuje także zwiedzanie Pawilonu Paleontologicznego,
Kino Emocji Cinema 5D, plac zabaw, park rozrywki, kąpielisko z plażą.

Krasiejów – Jura Park

JuraPark – Park Nauki i Rozrywki
1 Maja 10, 46-040 Krasiejów
Tel. 77 465 48 00, 519 346 149
E-mail: rezerwacja.krasiejow@jurapark.pl
www.juraparkkrasiejow.pl
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Krasiejów. Most ulicy Sporackiej
Ozimek. Szczątki starego mostu, w rzece pale.
Ozimek. Most ulicy Młyńskiej.
Ozimek. Przystań kajakowa „Ozimek”
Ozimek. Most ulicy Kolejowej. Czerwony szlak pieszy
ze stacji PKP
Fot. Jan Janota

34,1 l
33,3 p
33,0 p
31,0 l
31,1 pl

Mała Panew mapa 3
Jezioro Turawskie
Sztuczny zbiornik wodny Jeziora Turawskiego dużego tworzy rozległą połać wodną o powierzchni ponad 24 km2, długą na przeszło
7 km i szeroką do 2,5 km. Mieści do 108 mln m3 wody o maksymalnej głębokości 10 m. Powstał dzięki zbudowanej w latach 1933–38
zaporze czołowej o długości ponad 6 km i maksymalnej wysokości
13 m, przy której funkcjonuje elektrownia wodna o mocy 1,8 MW.
Zespół jezior turawskich obejmuje zbiornik główny, zbiornik wstępny oddzielony jazem klapowym oraz dwa mniejsze jeziora, zwane
Jeziorami Średnim (o powierzchni 16,5 ha) oraz Małym 2,6 ha).
Te ostatnie stanowią wypełnione wodą dawne piaskownie, z których czerpano materiał do budowy wałów ochronnych. Zwłaszcza
pierwsze z nich to atrakcyjne kąpielisko z piaszczystymi plażami
i uroczą, niewielką wysepką. Wschodnie krańce akwenu, do którego uchodzą rzeki Mała Panew i Libawa, to z kolei rozległe, płytkie
laguny i piaszczyste łachy, otoczone rozległymi szuwarami – główna ostoja ptaków wodno-błotnych.
Na terenie jeziora prowadzona jest hodowla ryb słodkowodnych.
Akwen zarybiano od samego początku jego istnienia. Do dziś
można tu łowić szczupaka, sandacza, okonia i węgorza. Z ryb spokojnego żeru występują tu: leszcze, płocie, karpie i liny. W czasach
obecnych jezioro główne corocznie zakwita i nie nadaje się do kąpania. Zaprzestano na nim także prowadzenia odłowów sieciowych, przez co stało się bardzo atrakcyjne wędkarsko. Głównym
celem wędkarzy jest sandacz, poławiany głównie z łodzi. Dużo jest
także leszczy, które rosną do imponujących rozmiarów.

Ozimek – żeliwny most wiszący
przy Muzeum Hutnictwa

Ozimek jako pierwotna osada hutnicza wziął swoją nazwę od właściciela młyna, na terenie którego administracja pruska rozpoczęła
w 1753 r. budowę huty i innych zakładów przemysłu zbrojeniowego. Podobnie do pozostałych miejsc nad Małą Panwią produkcja
była oparta o miejscowe surowce: rudę darniową, drewno i energię
wodną.
Huta Mała Panew istnieje do dzisiaj, a dawne osiedle robotnicze
uzyskało prawa miejskie w 1962 r. Jego chlubą jest najstarszy
w Europie żelazny most wiszący z 1827 r., który był na owe czasy
dziełem pionierskim. W 2012 r. otwarto Muzeum Hutnictwa powstałe z inicjatywy Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi. Można
w nim obejrzeć liczne eksponaty prezentujące hutnicze tradycje
doliny Małej Panwi.
Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi
ul. Hutnicza 1; 46-040 Ozimek
www.muzeum-hutnictwa.pl
31,0 pl Ozimek. Jaz huty
30,9 pl Ozimek. Most wiszący żeliwny ulica Hutnicza
30,3 pl Ozimek. Most drogi nr 46 ulica Warszawska
27,3 p Jedlice. Most drogowy
26,1		 Zapora z jazem klapowym w Jedlicach przy pompowni, oddzielającym zbiornik główny od wstępnego.
Położone klapy nie zostały nigdy użyte z powodu błędu projektowego, związanego z zasypywaniem ich
przez osady niesione z prądem wody.
23,6 p Ujście Libawy (do zbiornika)

Wody Jeziora Turawskiego Dużego znajdują się pod opieką Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, a do wędkowania
na wodach PZW zawsze trzeba mieć wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb, kartę wędkarską, legitymację członkowską PZW lub
zezwolenie okresowe oraz wypełniony rejestr połowów. Tak zaopatrzeni możemy zacząć połowy, korzystając ze Stanicy Wędkarskiej
PZW „Rybaczówka”, gdzie można wypożyczyć łódź i znaleźć nocleg.
Oprócz łowisk PZW można łowić bez wszystkich wymienionych wyżej dokumentów, tylko za odpowiednią opłatą, na prywatnym łowisku
„Kacze Doły”. Są to niewielkie wyrobiska żwiru, zalane wodą i otoczone borami sosnowymi, położone w pobliżu Jeziora Srebrnego.
Wspomniane Jezioro Srebrne, zwane także Szmaragdowym, Zielonym bądź Kryształowym, to wyjątkowo malowniczy akwen o powierzchni 12 ha i głębokości toni sięgającej 17 m o krystalicznie
czystej wodzie. Jest kolejnym, zalanym wyrobiskiem żwirowym,
które otaczają gęste lasy. Sąsiadują z nim wspomniane mniejsze
stawy zwane Kaczymi Dołami, służące obecnie wędkarzom, podobnie jak niewielkie jeziorko Tonloch w samej Turawie. Zarastające brzegi jezior w podmokłych miejscach przypominających torfowiska kryją objęte ochroną owadożerne rosiczki okrągłolistne oraz
najmniejszy z występujących w Polsce widłaków, bardzo rzadki widłaczek torfowy. W okolicznych lasach spośród ciekawych okazów
flory warto przede wszystkim wspomnieć bardzo rzadkiego goździka sinego, rosnącego tu na jedynym stanowisku na Opolszczyźnie.
W gęstwinie leśnej można spotkać liczne sarny, jelenie i dziki.
Pośród traw oraz nad brzegami wód trafić można na płazy: kilka
gatunków żab, kumaki nizinne, ropuchy i traszki zwyczajne. Gady
reprezentują jaszczurki zwinki, padalce zwyczajne, zaskrońce
i niebezpieczne żmije zygzakowate. Szerokie pasy szuwarów,
płytkie rozlewiska i piaszczyste łachy oraz rozległy akwen Jeziora
Turawskiego Dużego przyciągają gniazdujące tu rybitwy biało-
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wąse, krwawodzioby, bekasy kszyki, bączki oraz liczne
kaczki, m.in. cyraneczki i płaskonosy. Wiele innych ptaków zatrzymuje się podczas jesiennych oraz wiosennych
przelotów (mewy trójpalczaste, rybitwy białoskrzydłe,
wydrzyki czy ostrygojady). Zbiornik jest jedną z najważniejszych na Śląsku ostoi i żerowisk przelotnych ptaków
wodno-błotnych. Liczebność zatrzymujących się tu podczas migracji zgrupowań gatunków z tej grupy sięga od
15 tys. do 24 tys. osobników. Nietrudno też zaobserwować majestatycznego, skrzydlatego drapieżnika – orła
bielika. Ogromny ptak gnieździ się w lasach, korzystając
z obfitości ryb w tutejszych wodach.
Jeziora Turawskie wraz z okolicami to wymarzone miejsce na wakacje. Choć nie są to naturalne zbiorniki wodne, wszystkie powstały przed wielu laty, dzięki czemu ich
brzegi zdążyły zyskać taki charakter. Nad jeziorami turyści znajdą bogate zaplecze noclegowe, wypożyczalnie
sprzętu wodnego, parkingi, przyjemne deptaki i ścieżki
rowerowe oraz liczne kawiarnie i restauracje.
Wody Jeziora Turawskiego Dużego nie sprzyjają kąpielom
ze względu na niekontrolowany i trudny do okiełznania
rozwój sinic. W związku z tym rozwinęło się kąpielisko nad
Jeziorem Średnim, gdzie w okresie letnim znajduje się posterunek WOPR. Na środku jeziora prócz wyspy dostrzeżemy też niezwykłe urządzenie, napędzane energią wiatru.
To aerator, zamontowany przez naukowców z Uniwersytetu
Poznańskiego. Urządzenie wtłacza pod wodę powietrze
z dodatkiem specjalnych preparatów, sprzyjających naturalnym procesom jej samooczyszczania się. Jeśli aerator
zda egzamin, może uda się w ten sam sposób poprawić
z czasem jakość wody także w Jeziorze Turawskim Dużym.
Wymienione problemy nie przeszkadzają aktywnemu spędzaniu czasu na wodzie. Rozległość Jeziora Turawskiego,
jego znaczna głębokość i stałe wiatry sprawiają, że to przyjazny akwen nawet dla początkujących wodniaków. Dlatego
będąc nad Turawą, warto pomyśleć o tym, czy nie chcielibyśmy spróbować swych sił pod żaglami: prowadzenie
jachtu żaglowego o długości 7,5 m nie wymaga posiadania patentu żeglarza, choć oczywiście lepiej wziąć udział
w kursie żeglarskim i zdobyć niezbędne umiejętności. Zachętą może być widok łodzi przecinających wodę podczas
licznych regat, organizowanych przez Jacht Klub Opolski,
który posiada własny ośrodek. Zimą, przy odpowiednich
warunkach, można także po zamarzniętych wodach jeziora
mknąć na bojerach, czyli specjalnych żaglowych pojazdach
poruszających się na płozach bezpośrednio po lodzie.
18,9		 Zapora czołowa Jeziora Turawskiego. Elektrownia wodna 1,8 MW
17,9 l Turawa. Most ulicy Opolskiej
Turawa jest siedzibą gminy oraz nadleśnictwa. Samodzielną miejscowością stała się w XVIII w., kiedy rozpoczęto
budowę zespołu pałacowego. Barokowy pałac z neorokokową dekoracją został przebudowany w latach 1964-1965
na potrzeby domu dziecka, zachowując elementy pierwotnego wnętrza (sala balowa, neorenesansowy kredens,
barokowe szafy biblioteczne, złocone dekoracje ścian,
ozdobne piece kaflowe i stiuki w sali kredensowej). Pałac
otacza zabytkowy park z pomnikowymi drzewami.
Punkt Informacji Turystycznej działa w Gminnej Bibliotece
Publicznej. www.gbp-turawa.wbp.opole.pl

Fot. Andrzej Nowak
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Jezioro Turawskie

14,9		 Wiadukt linii kolejowej.
14,7 p Osowiec Śląski. Jaz. Kanał do MEW Osowiec-Węgry
o mocy 920 kW. Na początku kanału miejsce lądowania, kajaki przenosimy drogą prawym brzegiem
na odległość 100 m, wodujemy poniżej elektrowni.
13,1 p Osowiec Śląski. Most ulicy Oleskiej.
		
l Węgry.
Osowiec Śląski jest miejscem wypoczynku świątecznego mieszkańców Opola. W XVIII w. istniała tu manufaktura urządzeń gospodarczych, wykorzystująca głównie rudy darniowe. Od stacji PKP poprowadzono szlak turystyczny do śródleśnego Jeziora Srebrnego.
Węgry jako osada pochodzą z 1295 r. We wsi znajduje się pomnik
ku czci poległych w I i II wojnie światowej, kościół parafialny pod
wezwaniem św. Józefa z lat 1938-39, krzyż i kapliczka z figurką
patrona miejscowości św. Urbana z 1837 r. Małą Panew przekracza most z 1903 r. o ciekawej architekturze, który przetrwał okres
obu wojen światowych.
12,2		 Most drogowy obwodnicy Węgier i Osowca drogi krajowej nr 45 Opole – Kluczbork.
11,3 l Kolanowice. Gminna przystań kajakowa „Boisko”
na końcu ulicy Sportowej (teren rekreacyjno-sportowy).
10,8 p Ujście kanału z Osowca.
10,6 p Kolanowice. Przystań kajakowa „Most”.
10,5 lp Kolanowice. Most ulicy Brzozowej.
9,2
l Kolanowice. MEW 74 kW z jazem i mostem. Przystań
kajakowa „Elektrownia”. Miejsce lądowania 9,257 km, miejsce wodowania 9,161 km. Przenoszenie kajaków na odległość 100 m.
Kolanowice posiadają drewniany kościół pw. św. Barbary z 1678 r.
o konstrukcji zrębowej, otoczony sobotami z sygnaturką, wystrój
wnętrza z XVII w. Stał pierwotnie przy klasztorze franciszkanów
w Opolu, skąd przeniesiony został w 1810 r. do Kolanowic.
7,6

l Luboszyce. Rozgałęzienie rzeki. W prawej odnodze
MEW „Luboszyce” z turbiną ślimakową o mocy 55
kW, w lewej jaz z kładką dla pieszych. Wpływamy
w lewą odnogę, gdzie znajduje się gminna przystań
kajakowa „Jaz” z przygotowanymi miejscami do lądowania i wodowania kajaków. Przenoszenie kajaków
na odległość 60 m.

7,3
3,0
2,2
2,0

l
p
l
p

Luboszyce. Most drogi do Biadacza, ulica Opolska.
Jaz przepompowni wody dla Elektrowni Opole.
Ujście Chrząstawy.
Czarnowąsy. Przystań kajakowa zwana Zakątek Zbója Czarnowąsego.
1,9 pl Czarnowąsy. Most drogi nr 454 Opole – Dobrzeń, ulica
Władysława Jagiełły, pod nim kamieniste bystrze.
1,8
l Czarnowąsy. Parking i pomnik poległych z I wojny światowej. Koło mostu na skraju parkingu znajduje się przystań kajakowa gminy Dobrzeń Wielki „Piotra Rybaka”
Czarnowąsy były od wczesnego średniowiecza miejscem zasiedlonym przez człowieka jako przeprawa rzeczna. Pierwsza
wzmianka pisana z 1228 r. mówi o dokumencie potwierdzającym
przywileje dla klasztoru św. Norberta z Rybnika, który otrzymał
liczne nadania w postaci ziem, lasów i wsi. Zakonnicy przystąpili do pracy nad poprawą gospodarki rolnej, upowszechniając
płodozmian i wprowadzając nieznane dotąd uprawy. Zakładano
młyny, uczono wytopu żelaza i związanej z tym produkcji węgla
drzewnego. Klasztor spławiał także drewno z własnych lasów
w dół Odry. Barokowy zespół klasztorny z XVII w. przetrwał
do dzisiaj. Od 1902 r. działają tu siostry ze Zgromadzenia św.
Jadwigi. Klasztor składa się z Domu Zakonnic z 1690 r. w stylu
barokowym i prałatury z 1770 r. w stylu późnobarokowym. Całość była otoczona murem obronnym z basztami, wzniesionym
na planie czworoboku około 1600 r. Do chwili obecnej z umocnień tych zachowały się fragmenty muru po stronie południowej
i częściowo wschodniej z dwiema niewielkimi, cylindrycznymi
basztami, odbudowanymi po zniszczeniach w okresie wojny trzydziestoletniej. Zabytek można zwiedzać po uprzednim
uzgodnieniu daty u sióstr. Kościół parafialny pw. św. Norberta
wybudowano w 1777 r. na pozostałościach XIII-wiecznego kościoła, zniszczonego w 1643 r. Wewnątrz wiele przedmiotów
sakralnych z XVII i XVIII w. W podziemiach spoczywa fundator
kościoła, książę opolski Kazimierz z córką. Drewniany kościół
pw. św. Anny usytuowany na naturalnym wzniesieniu, wybudowany w latach 1684-1688 spłonął w 2005 r. Odbudowano go
w latach 2006–2007 w prawie identycznym kształcie, natomiast
wyposażenie uległo niemal całkowitemu zniszczeniu.
1,4		 Wiadukt kolejowy linii Opole – Wrocław
0,0		 Ujście Małej Panwi do Odry w 158,5 km
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Stobrawa
Stobrawa jest prawym dopływem Odry o długości 80,3 km
i pow. dorzecza 1586 km². Płynie z Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej
na Nizinę Śląską prawie w całości przez teren Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego, przecinając północne tereny rozległych
Borów Stobrawskich. Źródła Stobrawy znajdują się w obrębie
Progu Woźnickiego koło miejscowości Wachowice na południe
od Olesna na wysokości 265 m n.p.m. Przed Kluczborkiem rzeka
wpływa na teren Równiny Oleśnickiej, w środkowym i dolnym biegu
przepływa przez Równinę Opolską, a ujściowy odcinek znajduje się
w Pradolinie Wrocławskiej. Ujście Stobrawy do Odry położone jest
poniżej miejscowości Stobrawa, na wysokości 136 m n.p.m. Średni
spadek doliny w górnym biegu wynosi około 4‰, w środkowym
l,2‰, a w dolnym 0,7‰. Średni roczny przepływ w latach 19511990 w pobliżu ujścia w Wapiennikach osiągał 5,12 m³/s, a maksymalna rozpiętość wahań stanów wody dochodziła do 3 m.
Rzeka posiada nizinny charakter o zmiennym przepływie, charakteryzującym się znacznymi przyborami wody w okresie roztopów
wiosennych i niskimi w trakcie maksymalnych opadów letnich.
Uregulowane prawie na całej długości koryto Stobrawy podąża
ze wschodu na zachód łukiem wygiętym ku północy. Jego szerokość wynosi około 2-3 m w okolicach Bąkowa, do około 6-7 m
w środkowym i ujściowym odcinku. Średnia głębokość to 0,5-3 m.

Fot. Dominik Łęgowski

Głównymi dopływami są z lewej strony Budkowiczanka i Bogacica,
a z prawej Kluczborska Struga (odnoga Stobrawy) z Wołczyńskim
Strumieniem. Ich doliny są mniej więcej prostopadłe do biegu rzeki głównej. Dopływy lewostronne, liczniejsze i znacznie większe,
poważnie rozbudowują południową część dorzecza. Charakterystyczną cechą całej sieci hydrograficznej zlewni Stobrawy jest
duża liczba rowów melioracyjnych, dopływów i rozgałęzień. Ich
współczesny obraz został ukształtowany w XIX i początkach XX w.,
a większość obiektów hydrotechnicznych, takich jak jazy, zastawki
i drenaż, pochodzi z okresu przedwojennego. Sieć hydrograficzną
doliny uzupełniają liczne skupiska zagospodarowanych stawów,
na których prowadzona jest intensywna gospodarka rybacka.
Starorzecze w dolinie Stobrawy

Przyroda doliny Stobrawy jest znacznie zróżnicowana. Prawie połowę długości rzeki stanowią odcinki o znacznym stopniu naturalności lub przekształcone, ale leżące w obszarach o wysokich walorach przyrodniczych. Pozostałe odcinki są silniej przekształcone,
najczęściej skanalizowane i obwałowane. Znaczną część doliny
zajmują cenne krajobrazowo i przyrodniczo łąki, przede wszystkim świeże i wilgotne. Blisko około 1/3 długości rzeki to odcinki
leśne. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta dominują wąskie pasy
łęgów olszowo-jesionowych, na skarpach i innych wyniesieniach
przechodzące w grądy, kwaśne buczyny i dąbrowy. Pozostałe
fragmenty doliny to obszary silnie zmienione, tereny zabudowane
lub intensywnie użytkowane grunty orne.
Roślinność samej rzeki składa się głównie z jeżogłówki, strzałki wodnej i moczarki kanadyjskiej, a na niektórych odcinkach z chronionych
zbiorowisk włosieniczników. W wodach Stobrawy stwierdzono regularne występowanie 14 gatunków ryb, w tym trzech gatunków chronionych – kozy, piskorza i śliza. W dolinie występuje też co najmniej
10 gatunków płazów, które w Polsce podlegają ochronie. W kilkunastu miejscach notowano kumaka nizinnego, gatunek chroniony w całej Europie. Zaobserwowano także wiele rzadkich gatunków ptaków.
Stobrawa oraz jej dopływy są rzekami uregulowanymi, stąd też koryto rzeki nie jest szerokie, a wśród użytków rolnych wynosi jedynie
4-5 m. Na dostępność rzeki dla turystyki kajakowej ma wpływ pora
roku i poziom wody, a także roślinność wodna, która zawęża koryto.
Fragmenty leśne poszerzają rzekę do 8-9 m, ale zdarzają się płycizny
i przeszkody związane z drzewami w nurcie. Na niektórych odcinkach zaleca się planowanie spływu przy wysokim stanie wód, kiedy
to uciążliwości związane z występowaniem naturalnych przeszkód
są znacznie mniejsze. Na poziom wody w zasadniczy sposób wpływa
również gospodarka wodna prowadzona przez zarządcę rzeki w całej
zlewni, a w szczególności spiętrzanie i kierowanie wód za pomocą
zastawek oraz zarządzanie wodą w zbiorniku retencyjnym „Kluczbork”. W ujściowym odcinku Stobrawa jest znacznie szersza i rzadziej występują utrudniające spływ płycizny oraz inne przeszkody.
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faunistycznym. Zasiedla go blisko 250 chronionych gatunków
zwierząt, w tym 165 gatunków ptaków. Wśród nich jest 47 gatunków z krajowych czerwonych list oraz 18 gatunków bliskich zagrożenia w swoim globalnym zasięgu. Duże znaczenie dla zachowania bogactwa fauny parku mają lasy liściaste, położone na terenie
dolin Odry i Nysy Kłodzkiej oraz w pobliżu stawów rybnych. Są one
miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, które gdzie indziej stają się coraz rzadsze. Należą do nich kania czarna i ruda
(symbol parku), orlik krzykliwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja i mała oraz koszatka.
Stawy rybne są schronieniem dla dużej grupy ptaków wodnych,
wśród których znajduje się bąk i zielonka. Przez cały rok nad Odrą
i na stawach rybnych można obserwować polujące bieliki. W lasach parku gniazduje też bocian czarny, żuraw, samotnik oraz włochatka. Dużą wartość przyrodniczą posiadają łąki w międzywalach
Odry i Nysy Kłodzkiej, gdzie występują rzadkie motyle. W starorzeczach spotyka się szczeżuję wielką, pijawkę lekarską oraz liczne
płazy. Interesujące są również doliny mniejszych rzek, takich jak
Budkowiczanka, zamieszkana przez wydry, bobry i pliszki górskie.
Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajdują się
obecnie cztery rezerwaty przyrody, 8 użytków ekologicznych, jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz 53 pomniki przyrody.
W ramach obszarów chronionych Natura 2000 wyznaczono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Grądy Odrzańskie oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Lasy Barucickie i Łąki w okolicach
Karłowic nad Stobrawą.
Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”
www.dolinastobrawy.pl
Stowarzyszenie LGD „Stobrawski Zielony Szlak”
www.stobrawskiszlak.pl
Wypożyczalnia kajaków w Zagwiździu
www.kajaki.zagwizdzie.pl
Usługi kajakowe i przewodnickie OPOLSKA PRZYGODA
Katarzyna i Krzysztof Adamscy
tel. 607 080 795
www.stobrawa-kajaki.pl
Wiosenny grąd nad Stobrawą

Fot. Dominik Łęgowski

Stobrawa uchodzi do starego koryta Odry w 188,8 km poniżej jazu
Iwanowice. Spływ można zakończyć w Brzegu, lądując na terenie
nowej mariny. Ten odcinek Odry może być odmianą po spływach
mniejszymi i krętymi rzeczkami. Trasa staje się szczególnie atrakcyjna, gdy rzeka wypłyca się i w nurcie pojawiają się piaszczyste
i żwirowe łachy. Podczas spływu możemy obserwować liczne
w dolinie Odry ptaki, przy odrobinie szczęścia na niebie wypatrzymy m.in. bielika czy kanię rudą – symbol Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego.
Stobrawski Park Krajobrazowy został powołany Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w 1999 r. na powierzchni 52 636,5 ha.
Położony jest w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy.
Na południu granica parku opiera się o rzekę Odrę, przecinając ją w okolicach Mikolina
oraz Nysę Kłodzką. W dolinach rzecznych znajdują się najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku, jak położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte
roślinnością wodną i bagienną starorzecza. Cenne są również
doliny pozostałych rzek będące mozaiką łąk, pól, zadrzewień,
kęp krzewów oraz sieci kanałów melioracyjnych. Miejsca te razem
z kompleksami stawów hodowlanych są ostoją dla wielu rzadkich
gatunków zwierząt (głównie ptaków) i roślin.
Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie parku
są zbiorowiska leśne, które posiadają fragmenty dochodzących
do 200 lat starodrzewi. Lasy liściaste występują głównie w dolinie
Odry, Stobrawy i Smortawy. Na terenie parku stwierdzono występowanie 49 gatunków roślin prawnie chronionych, 16 gatunków
z polskiej czerwonej listy oraz około 130 gatunków rzadkich.
Do najciekawszych należą: długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, mysiurek maleńki, lindernia mułowa, 7 gatunków z rodziny storczykowatych oraz rośliny
wodne. W starorzeczach w dolinie Odry rośnie kotewka orzech
wodny, której liście tworzą na powierzchni wody charakterystyczne
rozety oraz wodna paproć – salwinia pływająca.
Teren parku krajobrazowego wyróżnia się także pod względem
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Przebieg szlaku kajakowego
63,0

l Bąków. Most drogi krajowej nr 11 Bytom –
Kołobrzeg. Początek spływu posiada dogodne zejście na lewym brzegu po schodkach
nad rzekę. Koryto o szerokości do 3 m i głębokości do 0,5 m posiada kamieniste dno.
Bąków jest wsią znaną już od 1258 r. Posiada cenne zabytki sztuki średniowiecznej, znajdujące się na wyposażeniu drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP z XV/
XVI w. Obejmują one polichromie z XVI w (Zwiastowanie,
Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świetego) oraz ulokowany w głównym ołtarzu rzeźbiony tryptyk gotycki z kręgu Madonn na Lwie (1370 r.), wysokości prawie 3 m, najstarszy na Śląsku. Barokowa ambona pochodzi z XVIII w.,
a jedyne zachowane na Opolszczyźnie drewniane epitafium szlacheckie Elżbiety von Frankenberg z 1676 r.
We wsi znajduje się też neoklasycystyczny pałac z 1855 r.,
otoczony parkiem krajobrazowym.
62,2		 Próg wodny. Przenoszenie kajaków lewym
brzegiem.
62,1		 Próg wodny. Przenoszenie kajaków lewym
brzegiem.
61,8 l Chocianowice. Teren Gospodarstwa Agroturystycznego „Zagroda Leśna” w zabudowaniach dawnego młyna. Istnieje możliwość
rozpoczynania spływów z tego miejsca.
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Zagroda Leśna nad Stobrawą”
Iwona i Krzysztof Kochalscy
Chocianowice 335, 46-280 Lasowice Wielkie
tel. 604 808 271, 694 578 744
www.zagroda-lesna-nad-stobrawa.strefa.pl
61,7		 Wiadukt linii kolejowej Kluczbork – Olesno.
61,4		 Niski mostek. Kajaki przenosimy górą.
61,1		 Jaz zastawkowy. Kajaki przenosimy lewym
brzegiem, przy którym znajduje się długi
staw o powierzchni 3 ha Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Bąków”, zarządzanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kluczborku. Rzeka przepływa terenem
ośrodka, pokonując dwie kładki i niski próg
wodny. Nad naszymi głowami przechodzą
urządzenia parku linowego.
Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Bąków
Administrator: OSiR Kluczbork
46-233 Bąków
tel. 77 418 05 86
www.osir.kluczbork.pl
Ośrodek jest czynny sezonowo od 1.05 do 30.09.
Adventure Park SPARTA
Działa na terenie OTW w Bąkowie
tel.: 600 330 696; 514 476 776
www.sparta.kluczbork.pl
60,7 pl OTW Bąków. Most drogi wjazdowej do ośrodka. Tuż za nim próg wodny. Kajaki można
wodować także z tego miejsca.
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59,7

p Dawny zakład produkcyjny. Koryto rozdziela się, płyniemy w lewo. Kajaki przenosimy lewym brzegiem
obok jazu zastawkowego i przepustu wodnego.
59,3		 Wlot do zbiornika wodnego „Kluczbork” (zbiornik
wstępny). Płyniemy w lewo, omijając zaporę. Na prawo duża plaża.
Zbiornik wodny Kluczbork został oddany do użytku pod koniec
2011 r. Składa się ze zbiornika głównego z plażą i sztuczną wyspą
oraz zbiornika wstępnego z poprzeczną zaporą, która ma zatrzymywać osady wleczone wodą. Maksymalna długość 1,4 km, szerokość do 600 m, zapora czołowa o długości 600 m. Powierzchnia
zalewu przy maksymalnym piętrzeniu wynosi 57,7 ha, wysokość
piętrzenia 4,50 m, maksymalna pojemność 1,68 mln m3. Posiada
funkcję retencyjną w zakresie zasilania letniego w wodę licznych
stawów rybnych i rekreacyjną. Wałami naokoło zbiornika biegną
ścieżki spacerowe i rowerowe.
57,8		 Wypływ Stobrawy ze zbiornika ujęciem o nazwie
„mnich”. Kajaki przenosimy po jego lewej stronie
przez zaporę i wodujemy z lewego brzegu.
57,6 p Ligota Zamecka. Most na drodze łączącej wieś
ze zbiornikiem.
56,6 pl Kluczbork. Most ulicy Sportowej z czerwonym szlakiem pieszym i szlakami rowerowymi, biegnącymi
z miasta nad zalew. Mijamy z lewej strony stadion
i halę sportową, a z prawej miejski park im. Kościuszki. Stobrawa płynie wzdłuż ulic Strzeleckiej i Marii
Skłodowskiej-Curie.
55,9 pl Kluczbork. Most ulicy Marii Skłodowskiej-Curie (droga
krajowa nr 45) przy szpitalu. Uwaga na kamienie pod
mostem. Niżej nieczynna zastawka.

Kluczbork jest miastem powiatowym, które stanowi duży węzeł
komunikacji kolejowej i drogowej. Posiada zakłady kilku gałęzi
przemysłu; jest lokalnym ośrodkiem oświaty, kultury i sportu.
Osada położona przy dawnym trakcie solnym Kraków – Wrocław
szybko się rozwijała i prawa miejskie otrzymała już w 1274 r.
Od XIV w. Kluczbork znalazł się pod zwierzchnictwem Czech
i do 1675 r. był w posiadaniu książąt brzeskich, lenników korony czeskiej. Duży ośrodek tkactwa w XVI i XVII w., zniszczony
po wojnie trzydziestoletniej. W 1816 r. miasto stało się siedzibą
władz powiatowych. Dzięki rozwojowi kolejnictwa w połowie XIX
w. nastąpił rozwój rzemiosła, przemysłu metalowego produkującego wyroby na potrzeby armii pruskiej oraz spożywczego. Zbudowano szpital miejski, gazownię, pocztę i gmach sądu. Miasto
posiada szereg zabytków:
• Rynek, pełniący w ubiegłych epokach rolę placu targowego,
z ratuszem zbudowanym w XVIII w., z dwoma frontowymi
kamieniczkami pozostałymi z barokowego zespołu sześciu domów kramarskich, zwanych „Dwunastoma Apostołami”.
• Gotycki kościół pw. Chrystusa Zbawiciela zbudowany w XIV w.
jako dwunawowy z przepięknym rokokowym wnętrzem. Wieża
kościoła jest udostępniona dla zwiedzających.
• Pozostałości obwarowań miejskich w postaci gotyckiej baszty
bramnej zwanej Krakowską z XV/XVI w.
• Klasycystyczny Zakład dla Ubogich z 1779 r., potem szpital dla
umysłowo chorych.
• Neogotycki kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych
z 1913 r. Na jego zapleczu znajduje się rozległy park miejski im.
T. Kościuszki z fontanną, pomnikiem Ofiar I Wojny Światowej
i ponad 200 gatunkami roślin.
• Pozostałości zamku książąt brzeskich z 1590 r., zbudowanego
na fundamentach dwóch poprzednich z XIV i XIII w. Budowla
kilkakrotnie przebudowywana, np. z wieży zamkowej zrobiono
w 1907 r. wieżę ciśnień.
W części zabudowań dawnego zamku mieści się od 1959 r. Muzeum im. Jana Dzierżona (Oddział Muzeum Śląska Opolskiego).
Posiada dwie wystawy stałe: Pszczelarstwo dawne i nowe oraz
Współczesne ule figuralne. Zbiory gromadzone są w działach archeologii, etnografii i historii ziemi kluczborskiej z kolekcją pamiątek po księdzu Janie Dzierżonie.
Początek spływu w Karłowicach

Fot. Dominik Łęgowski

60,4		 Kładka dla pieszych z rurą pod spodem. Kajaki przenosimy przez rurę
60,3		 Most drogi leśnej z Chocianowic do Ligoty. Na prawo
za drogą nr 11 znajduje się Gościniec Staropolski
(noclegi i restauracja).
Gościniec Staropolski
ul. Gliwicka 78, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 11 48, 537 801 483, 537 569 852
www.gosciniec-staropolski.pl

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
ul. Zamkowa 10; 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 27 07
www.muzeum.kluczbork.pl
• Cmentarz żydowski z najstarszym nagrobkiem z 1835 r.
• Cmentarz wojskowy Armii Radzieckiej z pomnikiem i grobami
6,2 tys. żołnierzy sowieckich, poległych w styczniu 1945 r. podczas walk o Kluczbork.
Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny STOBRAWA o powierzchni 12 ha składa się z licznych, zmodernizowanych obiektów sportowych położonych w malowniczej, leśnej scenerii. Dzięki
bogatej infrastrukturze tworzy doskonałe warunki do trenowania,
wypoczynku i rekreacji zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym.
Obiekt zapewnia kompleksową obsługę zgrupowań sportowych
poprzez zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie bazy sportowej. Baza ta spełnia wymogi sportu wyczynowego i charakteryzuje się wysokim standardem. Właścicielem całego kompleksu
jest Gmina Kluczbork, która zarządza obiektami poprzez Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny STOBRAWA
ul. Sportowa 7; 46-200 Kluczbork
tel/fax: 77 415 10 80
www.kampus.kluczbork.pl
Kemping nr 23 Bąków
Administrator: OSiR Kluczbork
tel.: 77 418 05 86
www.osir.kluczbork.pl
W Kluczborku ma swój początek Szlak Architektury Drewnianej
obejmujący 22 drewniane kościoły w miejscowościach: Maciejów,
Nasale, Gołkowice, Miechowa, Komorzno, Krzywiczyny, Świniary
Wielkie, Wierzbica Dolna, Wierzbica Górna, Brzeźniki, Jakubowice,
Proślice, Biskupice, Rożnów, Gierałcice, Laskowice, Lasowice Wielkie, Wędrynia, Lasowice Małe, Chocianowice, Bąków, Ligota Górna.
W rynku rozpoczyna się szlak pieszy „Spacer po Kluczborku”. Trasa biegnie reprezentacyjnym deptakiem miasta ulicy Piłsudskiego,
następnie ulicą Mickiewicza z zabytkowymi kamienicami, potem
ulicą Puławskiego obok murów obronnych do stawu Kościuszki,
Aleją Szpitalną do parku miejskiego, skąd ulicami Katowicką
i Krakowską wraca na rynek. Podczas spaceru turysta ma okazję
zwiedzić liczne zabytki architektury miejskiej.
Drugim szlakiem zaczynającym się w rynku jest „Szlak Rekreacyjny po Kluczborku”. Prowadzi najpierw do Muzeum im. Jana Dzierżona, a potem przez tereny zielone miasta: park miejski, stadion
i korty tenisowe nad Stobrawą, kompleks leśny ze starą strzelnicą
sportową i tzw. żwirownię, czyli zbiornik wodny przeznaczony dla
wędkarzy.
Spod dworca PKP w Kluczborku biegnie żółty szlak pieszy im.
księdza Jana Dzierżona o długości 28 km, nadający się zarówno
do wędrówki pieszej, jak i rowerowej. Szlak przebiega od Kluczborka przez Kujakowice Górne, Łowkowice, Maciejów, Dobiercice
do Byczyny (dworzec PKP).
Punkt Informacji Turystycznej przy Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej
ul. Katowicka 1; 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 52 18 w. 153; 77 418 65 20
www.kolot.republika.pl
54,9 pl Kluczbork. Most ulicy Szpitalnej. Miejsce lądowania
i wodowania kajaków.

Fot. Andrzej Nowak
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Kluczbork – Muzeum im. Jana Dzierżona

54,8 pl Kluczbork. Most ulicy Kościuszki. Za nim na prawym
brzegu znajduje się plac zabaw dla dzieci
54,5 pl Kluczbork. Lewy brzeg z zakładami przemysłowymi
jest umocniony betonowym murem. Próg wodny. Kajaki przenosimy prawym brzegiem, od strony ogródków działkowych.
54,3 pl Kluczbork. Węzeł kolejowy. Pod nim tunel o długości 60 m. Dalej Stobrawa zakręca w prawo, płynąc
na wprost elewatora zbożowego, by ostatecznie skręcić przed nim w lewo na zachód.
53,6 p Kluczbork. Most lokalny
53,5 p Kluczbork. Otwarta zastawka
53,1 p Ligota Dolna. Most obwodnicy Kluczborka. Pod nim
kamieniste spiętrzenie. Początek obszaru Natura
2000.
Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą” o powierzchni 356 ha charakteryzuje się cennymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.
W licznych miejscach możemy zauważyć strefowy układ środowisk doliny rzecznej – od suchych, wydmowych muraw piaskowych, przez wilgotne łąki po wąską linię szuwarów wzdłuż koryta.
Taka mozaikowość krajobrazu wpływa na bogate występowanie
chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rośliny
to m. in. bobrek trójlistkowy, siedmiopalecznik błotny oraz turzyca
darniowa. Przyciągają one w okresie kwitnienia wiele gatunków
owadów i motyli. Ptaki to: bocian biały, derkacz, dzięcioł czarny,
gąsiorek, ortolan, lerka, turkawka i świergotek.
52,6 p Ligota Dolna. Ujście Starej Stobrawy. Odcinek rzeki
poniżej jest silnie zarośnięty trzciną.
51,8 l Krasków
Krasków pochodzi z 1283 r. Posiada kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej z 1872 r., zbudowany pierwotnie jako neogotycka kaplica,
a rozbudowany w latach 1932-52. Cmentarz żydowski założono
w 1765 r. Nekropolia była wykorzystywana przez Żydów z Kraskowa, Wołczyna, Byczyny i Kluczborka. Dziś wśród zarośli można
odnaleźć kilkadziesiąt nagrobków. Najstarsza zachowana macewa pochodzi z 1811 r.
		
p Ligota Dolna. Most drogi łączącej obie miejscowości
50,4 l Bogacica. Most drogi na łąki. Niżej w korycie znajdują
się 4 progi wodne, położone blisko siebie. Wszystkie
przenosimy prawym brzegiem.
49,6 l Bogacica. Most drogi na łąki
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Feldman-Restaurants “Nad Stawem”
Pl. Targowy 1; 46-243 Bogacica
tel. 77 414 86 67, 693 953 613
www.nadstawem.feldman-restaurants.pl
„Edyta” Kręgielnia, Restauracja i Pokoje Gościnne
ul. 22 lipca 2a, 46-243 Bogacica,
tel. 77 413 07 42
www.kregielnia-restauracja.pl
48,9

p Czaple Stare. Most drogi z Bogacicy na Smardy Dolne i Górne.
48,8 p Czaple Stare. Ujście Baryczki. W miejscu ujścia w widłach rzek znajduje się łąka biwakowa
48,4 p Czaple Stare. Dogodne miejsce lądowania we wsi
48,1 p Czaple Stare. Niski mostek przy dawnym młynie
47,0 l Krążel. Duży jaz zastawkowy. Kajaki przenosimy
prawym brzegiem. Przed jazem odchodzi w prawo
Kluczborska Struga, która połyka znaczną część wód
Stobrawy. Można także kajakami płynąć jej korytem
na długości 37,1 km, równolegle do Stobrawy. Pomiędzy obydwoma rzekami rozciągają się żyzne łąki oraz
zbudowane są liczne stawy. Niżej w wąskim korycie
Stobrawy znajdują się uciążliwe płycizny, porastające
trzciną. Z lewego brzegu wpada Kanał Krążel, ale nie
dostarcza latem dużo wody.
Markotów Duży położony jest na prawym brzegu Kluczborskiej
Strugi w jej początkowym biegu. Odkryto tu ślady osadnictwa z epoki kamiennej oraz pracownię krzemieniarską. We wsi znajduje się
dawny zespół dworsko-folwarczny, bezstylowy po przebudowie,
łącznie z oborą, stajnią, wozownią i spichlerzem Nad rzeką zachował się młyn wodny z dawną zabudową zagrodową: domem, kurnikiem i oborą. Istniejące do dzisiaj zabudowania z XIX w. pozwoliły
utworzyć jedną z czterech tzw. Wsi Tematycznych Doliny Stobrawy
(stąd hasło: Stobrawa dolina wiedzy). Wieś tematyczna to wieś,

której rozwój podporządkowany jest wiodącej idei, wokół której powstają indywidualne i zbiorowe pomysły na aktywność i zaistnienie
wsi. W Markotowie oferta edukacyjna dotyczy nauk przyrodniczych,
fizyki i mechaniki. Proponowane zajęcia: zwiedzanie ruin starego
młyna na Stobrawie, zwiedzanie i przeprowadzenie eksperymentu
w kuźni, warsztaty wikliniarskie, garncarskie, kulinarne, wycieczki
rowerowe, kajakowe, konne oraz zajęcia etymologiczne.
46,2		 Zwalony mostek. Kajaki przenosimy.
45,4		 Próg wodny. Kajaki przenosimy lewym brzegiem w lesie.
44,7		 Most na łąki, leżące na prawym brzegu; na lewym las.
Łąki na prawym brzegu w dalszym ciągu podlegają
ochronie w ramach obszaru natura 2000.
44,1 l Ujście dopływu w Wierzchach
42,8 l Wierzchy. Most drogi ulicy Opolskiej do Wołczyna.
Za mostem na lewym brzegu znajduje się dogodne
miejsce lądowania i odpoczynku. Blisko sklep. Przez
wieś Stobrawa płynie korytem o pionowych, wybetonowanych brzegach z licznymi mostkami, prowadzącymi
do bram gospodarstw. Na dnie płycizny i kamienie.
Agroturystyka „U Norberta i Uli”
Wierzchy 73A; 46-250 Wołczyn
tel. 77 418 93 02
www.agro.opole.pl
41,22 l Szum. Jaz zastawkowy. Utrudnienie w przenoszeniu
kajaków z powodu aneksji obu brzegów rzeki przez
prywatnego właściciela, który bezprawnie ogrodził
koryto. Agroturystyka „Krystyna”. Ujście dopływu
z Niw. Kajaki przenosimy prawym brzegiem wzdłuż
ogrodzenia, wychodząc z wody przed zastawką. Wodujemy za mostem.
Gospodarstwo agroturystyczne „Krystyna”
Urszula Jaźwińska
Szum, Wierzchy 89, 46-250 Wołczyn
tel. 77 418 87 03
http://krystyna89.prv.pl
41,2
40,3
39,9

l Szum. Most drogi do Wąsic. Pod nim kamienie.
l Szum. Ujście dawnej młynówki.
l Szum. Most lokalnej drogi na łąki, pod nim kamienie.
Za mostem na lewym brzegu znajduje się dogodne
miejsce lądowania, odpoczynku i wodowania przy
remizie strażackiej.
Majowe rozlewiska Stobrawy

Fot. Dominik Łęgowski

Bogacica była wzmiankowana już w 1274 r. Na terenie wsi znaleziono narzędzia kamienne i ślady dwóch wież strażniczych.
Pierwotny kościół protestancki pochodził z 1597 r. Obecny pw. Św.
Trójcy wybudowano w latach 1797-1805. Posiada na wyposażeniu główny ołtarz XVII w. Późnoklasycystyczny murowany zespół
dworski pochodzi z I połowy XIX w. (dzisiaj własność prywatna).
Zachowała się również część budynków dawnego folwarku, m. in.
murowany, dwukondygnacyjny spichlerz.
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37,7		 Most na drodze między wsiami Szum i Zawiść. Malowniczy odcinek poniżej przebiega
lasami, wchodzącymi w skład Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego. Koryto o szerokości
do 6 m posiada piaszczyste dno i przejrzystą
wodę.
36,8 l Ujście dawnej młynówki
36,3 p Zawiść. Most drogi z Zawiści przez Lasy
Stobrawskie do Święciny. Za nim zastawka,
kierująca wodę na Stawy Szubienik. Kajaki
przenosimy prawym brzegiem. Dogodne miejsce odpoczynku. W związku z ubytkiem wody
w korycie pojawiają się płycizny. Otoczenie
rzeki nadal malownicze.
35,5 p Zawiść. Ujście strumienia
35,1 p Zawiść. Most drogi do Stawów Szubienik
prowadzi ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną,
której tematem przewodnim są podmokłe łąki.
Na stawach możliwe jest prowadzenie obserwacji ornitologicznych. Za mostem na prawym brzegu znajduje się miejsce lądowania.
Do sklepu we wsi 500 m.
			 Dalej szlak przebiega przez naturalne zbiorowiska buczyn i łęgów z drzewostanem ponad
stuletnim. Poszerzone koryto nie posiada roślinności podwodnej.
33,8 l Kopalina. Most ulicy Opolskiej, czyli drogi z Pokoju do Zawiści i Szumu
32,5 p Ujście Fałkówki. Można stąd popłynąć do 3 km
pod prąd do Zawiści.
31,9 l Lubnów. Most polnej drogi
30,9 l Lubnów. Most lokalnej drogi do Osieka Dużego
na prawym brzegu
28,6 l Fałkowice. Most drogi Pokój – Starościn. Obwałowana Stobrawa posiada długie, proste
odcinki koryta
23,8 p Ujście Szerzyny. Koryto rzeczne jest otoczone
lasami łęgowymi, grądowymi i kwaśną buczyną, które wraz ze Stawami Dąbrowa na lewym
brzegu tworzą ostoję rzadkich ptaków, gadów
i płazów.
23,5 l Ujście Bogacicy
23,4		 Zastawka z mostem lokalnej drogi na Stawy
Dąbrowa. Przenoszenie kajaków prawym
brzegiem.
23,2		 Wiadukt nieczynnej linii kolejowej z Opola
do Namysłowa.
22,9 l Ujście Brodnicy
21,4		 Most drogi nr 454 Opole – Namysłów. Przed
nim jaz zastawkowy, kierujący wodę na Gospodarstwo Rybackie „Krogulna” (nazwa obok
położonej wsi). Sprzedaż ryb. Obok łowisko
PZW. Za mostem koryto główne ulega zwężeniu, gdyż rozdziela się na dwa cieki wodne, płynące równolegle i rozdzielone groblą.
Koryto z prawej strony zasila w wodę duże
stawy rybne, w związku z tym nasz szlak ulega
wypłyceniu. W rzece pojawiają się przeszkody
w postaci zwalonych drzew. Przy stawach koryto jest obwałowane.
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Gospodarstwo Rybackie Krogulna
ul. Stawowa 3, 46-034 Krogulna
tel. 77 469 30 46, 77 469 30 52
www.krogulna.katowice.lasy.gov.pl
19,3

l Ujście dopływu spod Zieleńca, także zasilającego stawy rybne.
17,0 l Siedlice. Most drogi do Bielic. Dogodne miejsce odpoczynku. Domek turystyczny przy stawach po lewej.
Niżej dopływamy kolejny raz do bogatego lasu liściastego.
Bielice są małą osadą, malowniczo rozłożoną nad Kluczborską
Strugą i stawami. Znajdują się tu liczne stare drzewa i aleje na groblach i przy drogach oraz kilka starych, zabytkowych zabudowań
z przełomu XIX i XX w. – obora w zespole folwarcznym, świetlica
wiejska, domy, budynek gospodarczy i jaz na terenie stawów hodowlanych.
15,7 l Ujście dopływu spod Siedlic
15,6		 Jaz zastawkowy. Kajaki przenosimy prawym brzegiem.
15,4		 Most drogi leśnej. Koryto nadal obwałowane.
13,9 p Ujście Kluczborskiej Strugi (Starej Stobrawy). Po wypłynięciu z lasa rzekę otaczają rozległe kompleksy
łąk, podlegających ochronie jako obszar Natura 2000.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Łąki w okolicach
Karłowic nad Stobrawą” zapewnia ochronę łąkom o powierzchni
1045,2 ha, położonym na obu brzegach rzeki Stobrawy oraz w dorzeczu Budkowiczanki. Duże zbiorowiska łąk wilgotnych porastają
różnorodne rośliny o barwnych kwiatach (trzęślica, wiązówka,
ostrożeń, arcydzięgiel). W okresie kwitnienia przylatują tu liczne
gatunki chronionych owadów oraz rzadkie gatunki motyli (paź królowej, modraszki, czerwończyk nieparek). W obu rzekach występują podstawowe dla polskiego niżu gatunki ryb (płoć, kiełb, kleń,
szczupak, okoń).
12,3 p Karłowice. Most drogi do Pokoju.
12,0 l Ujście Smolnicy
11,8 p Karłowice. Próg wodny pod zamkiem. Można przepłynąć przy wyższym stanie wody. Przy niskim kajaki
przenosimy prawym brzegiem.
Karłowice wzmiankowane zostały w 1344 r. W 1712 r. miejscowość posiada prawa miejskie i targowe. Najstarszą budowlą
jest gotycki zamek górujący nad okolicą cylindryczną wieżą
o wysokości dochodzącej do 25 m, zbudowany na planie trapezu pod koniec pierwszej połowy XIV w. z inicjatywy rycerskiej

rodziny Tschammerów. Z tego okresu zachowały się znaczne
partie murów obwodowych, fragmenty bramy oraz wspomniana
cylindryczna wieża. W XVI w. książęta brzescy przebudowali go
na renesansową, wiejską rezydencję. Wokół zamku znajdowała
się fosa, pierwotnie połączona z nurtem rzeki Stobrawy, przepływającej wzdłuż frontu budynku (obecnie w postaci zagłębienia,
zasypanego piaskiem rzeki). Na terenie objętym fosą znajduje
się niewielki park krajobrazowy z XIX w. z figurą św. Jana Nepomucena. Okoliczna ludność rozkradła po wojnie historyczne
wyposażenie, które w szczątkowym stanie przechowuje Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. W pobliżu zamku zachowały
się budynki gospodarcze dawnego folwarku z dwukondygnacjowym spichlerzem z pierwszej połowy XIX w. i nieczynnym
młynem wodnym.
Fot. Dominik Łęgowski

Krogulna istniała już w 1309 r. Jej nazwa wywodzi się od niegdyś
pospolitych w tej okolicy krogulców. W XVI w. w Krogulnej znajdowała się kopalnia rudy i fryszerka. Ślady tej działalności można zaobserwować jeszcze dzisiaj w postaci znajdowanej w ziemi kawałków żelaza. W drugiej połowie XVIII w. osuszono rozległe bagna
i moczary, na terenie których wykopano stawy w celu założenia
hodowli karpi. Stawami administruje od 1958 r. Gospodarstwo Rybackie Krogulca, które należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W stawach zasilanych wodami ze zlewni
Stobrawy hoduje się ryby słodkowodne, przede wszystkim karpia,
a także amura, tołpygę, suma, szczupaka i pstrąga. Gospodarstwo prowadzi działalność na terenie 55 śródleśnych zbiorników
wodnych, zgrupowanych w ośmiu obiektach: Krogulna, Dąbrowa,
Bielice, Pokój, Kuźnica Dąbrowska, Wierzbica, Turawa i Izbicko
o łącznej powierzchni 662 ha. Pod niżej podanym adresem można
kupić ryby hurtowo i detalicznie.

Karłowice – gotycki zamek z XIV w.

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła został zbudowany
jako ewangelicki pod koniec XIX w. (po 1945 r. przejęty przez katolików). Parafia w Karłowicach istnieje od XVI w., a jej proboszczem
w latach 1835-1868 był Jan Dzierżon, ksiądz i uczony, nazywany
ojcem współczesnego pszczelarstwa. Był autorem wielu cennych
prac z zakresu pszczelarstwa, konstruktorem ula o ruchomych
plastrach, odkrywcą dzieworództwa (partenogenezy) u pszczół.
W pobliżu kościoła znajduje się dom księdza Jana Dzierżona
w którym mieszkał i pracował przez 49 lat, o czym informują tablice
w języku polskim i niemieckim. Dzierżon otrzymał w 1872 r. doktorat honoris causa Uniwersytetu w Monachium, a w 1873 r. został
ekskomunikowany i wykluczony z kościoła rzymskokatolickiego
za krytykę ustaleń Soboru Watykańskiego I, na którym uchwalono
dogmat o nieomylności papieża i wsparto naukę opartą na Objawieniu. Po II wojnie światowej miasto Rychbach na Dolnym Śląsku
otrzymało w 1946 r. nazwę Dzierżoniów.
11,6 p Karłowice. Most drogi ulicy Młyńskiej do Popielowa
10,8 p Karłowice. Most lokalnej drogi.
10,5 p Karłowice. Wiadukt linii kolejowej Opole – Wrocław.
10,4 p Karłowice. Jaz zastawkowy otwarty, można przepłynąć.
10,3 p Ujście Miałki
8,9
p Wapienniki. Osada przy dawnych piecach wapiennych.
6,8
p Stare Kolnie. Most drogi nr 457 Opole – Brzeg.
Stare Kolnie na najstarszej mapie Śląska z XVI w. zapisano jako
Kolno i oznaczono symbolem ruiny zamczyska lub grodu. Dla
odróżnienia od powstałych w XVIII w. Nowych Kolni zaczęto dodawać przymiotnik Stare (Alt). W widłach Stobrawy i jej lewego
dopływu Budkowiczanki znajdują się ruiny będące śladami przy-
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ziemia starego zamku Kolno. Była to komora celna strzegąca granicy księstwa brzeskiego. W centrum wsi usytuowany jest współczesny kościół pw. św. Antoniego zbudowany w latach 1992-93
o ciekawej architekturze z wolnostojącą dzwonnicą. W skład
sołectwa wchodzi przysiółek Lewandówka nad Budkowiczanką.
Znajduje się tam prywatny skansen maszyn rolniczych i gospodarstwo agroturystyczne, gdzie można spróbować tradycyjnych
produktów opolszczyzny, wielokrotnie nagradzanych na konkursach kulinarnych: żółty ser własnego wyrobu oraz „pieróg
postny”.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Lewandówka”
Irena i Roman Gorek
ul. Zawadzkiego 1; Stare Kolnie; 46-090 Popielów
tel.: 77 469 25 98
www.lewandowka.org
l Ujście Budkowiczanki. Szlak kajakowy. 1,5 km pod
prąd tego dopływu znajduje się Gospodarstwo Agroturystyczne „Lewandówka”.
5,8
p Stare Kolnie. Most lokalnej drogi. Na prawym brzegu
rozpoczynają się wysokie wały przeciwpowodziowe,
chroniące miejscowości Stare Kolnie i Stobrawa
przed dużymi wodami Odry (cofka powodziowa).
Droga po lewej prowadzi do Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptaków Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”
i polderu Stobrawa-Rybna.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Obejmuje szeroką
dolinę Odry z jej starym korytem i licznymi ciekami wodnymi, lasy
i zarośla grądowe, pozostałości rozlewisk i stawów, służące jako
siedliska wielu gatunkom ptaków mających bardzo ograniczony
zasięg występowania w kraju lub zagrożonych wyginięciem, takich
jak: kania czarna i ruda, muchołówka białoszyja, dzięcioł średni
i zielonosiwy czy derkacz. Ogółem stwierdzono tu występowanie
113 gatunków lęgowych ptaków.
Fot. Dominik Łęgowski

6,1

Wydmy w okolicy Karłowic

Polder Stobrawa-Rybna, zlokalizowany pomiędzy ujściowym odcinkiem Stobrawy a głównym korytem Odry jest największym tego
typu obiektem hydrotechnicznym w województwie opolskim o powierzchni 825 ha i pojemności 13 mln m3 oraz ważnym terenem
z punktu widzenia ochrony środowiska i przyrody o randze międzynarodowej. Stanowi zróżnicowany biotop wodno-błotny w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Na sieć wód powierzchniowych
polderu składa się system rowów i kanałów melioracyjnych, starorzecza i inne stałe lub okresowe zbiorniki wodne. Stanowią one
ostoję flory i fauny związanej z ekosystemami wód stojących, a porosłe trawą wały przeciwpowodziowe pełnią rolę korytarzy ekologicznych. Dojechać tam można asfaltową ślepą drogą, prowadzącą do Odry w miejscu nie odbudowanej po powodzi w 1997 r.
przeprawy promowej do Kopani.
4,6		 Jaz zastawkowy. Kajaki przenosimy prawym brzegiem, gdzie znajduje się początek Lasu Czapliniec.
Gniazduje tu licznie czapla siwa. Na brzegu lewym
wysokie wały stanowią granicę polderu Stobrawa-Rybna.
3,2
p Stobrawa. Most drogi do Kopani nad Odrą (brak mostu i promu przez Odrę). Dobre miejsce do zakończenia spływu. W innym przypadku płyniemy do Starej
Odry.
0,0/188,9 Ujście Stobrawy do starego koryta Odry w 188,9 km
jej biegu. Tędy przebiega historyczny kilometraż koryta Odry, utworzony przed budową kanału żeglugowego przez Zwanowice.
+0,8/188,9 Prędocin na lewym brzegu. Ziemna droga ze wsi dochodzi nad brzeg Odry. Można lądować.
+6,8/195,7 Połączenie głównego koryta Odry z Kanałem Żeglugowym.
+10,2/199,1 Brzeg, leżący na obu brzegach Odry. Wodna przystań
pasażerska i turystyczna znajduje się poniżej progów na prawym brzegu Odry za wodowskazem przy
Placu Drzewnym.
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W Polsce rzeka płynie przez Płaskowyż Głubczycki, a część dolna wchodzi w skład Obniżenia Bramy Krapkowickiej, prowadzącego do Niziny Śląskiej w dolinie Odry. W Polsce jej spadek maleje do 1,3-0,8‰, a do Głogówka posiada cechy rzeki górskiej,
przechodząc stopniowo w ciek nizinny. Spływ nadal jednak jest
atrakcyjny ze względu na odcinki niezwykle urozmaicone w zakręty, bystrza, szypoty i zwalone drzewa, które wymagają ciągłej
uwagi przy manewrowaniu kajakiem. Koryto Osobłogi rozgałęzia
się kilka razy na długie młynówki. Młynówka Głogówek biegnie
wzdłuż prawego brzegu na długości 10,2 km i obsługiwała niegdyś trzy młyny. Poza tym trzeba przenosić kajaki 14 razy przez
progi, jazy i zastawki.

Spływ Stobrawą

Regulację koryta Osobłogi wykonano wycinkowo w miejscach najbardziej narażonych na wylewy przed 1939 r. oraz w latach 19952002. Obwałowania ciągną się na długości 12,2 km, a przeciwpowodziowy kanał Ulgi na lewym brzegu odprowadza wody przez
8 km. Osobłoga uchodzi do Odry pod Krapkowicami w 124,6 km
jej biegu, pod murami dawnego klasztoru. Przy ujściu na prawym
brzegu leży Port Jachtowy Krapkowice, gdzie można wypożyczyć
kajaki w celu spłynięcia rzeką (www.kajakikrapkowice.pl).
Spływ Stobrawą

Fot. Jan Janota

Osobłoga (po czesku Osoblaha) jest lewym dopływem Odry o
długości 68,8 km i powierzchni dorzecza 991,3 km² (w Polsce
745,2 km²). Płynie przez Sudety Wschodnie i Nizinę Śląską.
Wypływa w Republice Czeskiej w Górach Opawskich na północnych stokach góry Kutny Vrch na wysokości około 700 m n.p.m.
jako Petrovicky Potok. Czeski odcinek liczy 35,4 km i jest rzeką
górską o początkowo dużym spadku, dochodzącym do 10‰.
Wzdłuż rzeki nie ma wałów przeciwpowodziowych. Po zasileniu
wodami Prudnika w 35 km Osobłoga przekracza granicę Polski
na południowy zachód od Racławic Śląskich. Z tego miejsca zaczynają się spływy kajakowe.

Fot. Jan Janota

Osobłoga
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Nysa Kłodzka
Nysa Kłodzka jest lewym dopływem Odry o długości 182 km i powierzchni dorzecza 4566 km². Płynie dnem Kotliny Kłodzkiej i przez
Góry Bardzkie, następnie przez Obniżenie Otmuchowskie i Dolinę
Nysy Kłodzkiej oraz Pradolinę Wrocławską. Wypływa na wys. 845 m
n.p.m. na zachodnich stokach Jasienia, a inne potoki źródłowe
posiada na zachodnich stokach Trójmorskiego Wierchu w Grupie
Śnieżnika na wys. 800-900 m n.p.m. W górnym biegu płynie w wąskiej dolinie, tworząc liczne wodospady, szypoty i bystrza. Do Kotliny Kłodzkiej rzeka ma charakter potoku górskiego, zbierającego
liczne dopływy z otaczających gór. Nysa tworzy tu liczne meandry
wcięte w dno skalne na głębokość 50-80 m, a w przełomie przez
Góry Bardzkie między Kłodzkiem i Bardem nawet do 150 m. W dalszym biegu rzeka ma podgórski charakter przejściowy, by poniżej
Lewina Brzeskiego uzyskać charakter typowo nizinny.
Dolina Nysy Kłodzkiej stanowi historyczne i do dzisiaj najbardziej
dogodne połączenie ziemi kłodzkiej z resztą Śląska. Rzeka odegrała ważną rolę jako szlak handlowy i kulturowy, a nawet kolonizacyjno-osadniczy z południa Europy na Śląsk. Z tego powodu
powstało nad nią szereg miast o wczesnośredniowiecznym rodowodzie: Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Bardo, Pacz
ków, Otmuchów, Nysa i Lewin Brzeski.

Fot. Andrzej Nowak

Zmienne przepływy górzystej części rzeki do Paczkowa uspokajają się po przejściu przez 4 zbiorniki wodne. Odcinek o długości
Jezioro Otmuchowskie

70 km od Międzylesia przez Kłodzko do Topoli to jeden z atrakcyjniejszych górskich szlaków kajakowych Polski. Przepływy i stany
wody dolnej Nysy zależą głównie od odpływów ze zbiorników retencyjnych Topola, Kozielna, Otmuchów i Nysa (Głębinów).
Sztuczny zbiornik wodny Topola wybudowano w latach 1995-2003
poniżej miejscowości Topola na terenie zalanych wyrobisk żwirowni. Spiętrzone tamą ziemną wody Nysy Kłodzkiej przy maksymalnym piętrzeniu o wysokości 7,8 m mają powierzchnię 3,4 km²
i pojemność 26,5 mln m³. Przy zaporze zlokalizowano elektrownię
wodną o mocy 1,5 MW. Ze zbiornika o funkcjach retencyjnych,
energetycznych i rekreacyjnych w dalszym ciągu kopany jest żwir,
powiększając jego obszar i pojemność .
Bezpośrednio poniżej ulokowano następny sztuczny zbiornik Kozielno, który powstał w wyniku zalania szeregu małych stawów
i większych wyrobisk po żwirowni. Zapora betonowo-ziemna o wysokości 5,7 m zatrzymuje wody o pojemności 16,4 mln m³ na powierzchni 3,5 km². Elektrownię wodną Kozielno ulokowano z boku
trzyprzęsłowego jazu i wyposażono w jeden turbozespół o mocy
1,9 MW. Zbiornik Kozielno wraz z położonym wyżej zbiornikiem
Topola tworzą Zalew Paczkowski.
W obu zbiornikach żyją niemal wszystkie gatunki ryb rzecznych
występujących w Nysie Kłodzkiej, a po ostatniej powodzi przybył
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wypłukany ze stawów hodowlanych jesiotr syberyjski. Zapory
wyposażono w nowoczesne przepławki dla ryb w formie wielokomorowego, kaskadowego przejścia oraz w kanalizację wodno-ściekową. Razem ze zbiornikami Nysa i Otmuchów tworzą zespół
zbiorników wielozadaniowych, wchodzących w skład systemu
ochrony powodziowej doliny Odry.

a wody są bogate w ryby. Z tego powodu jeziora Nyskie i Otmuchowskie wraz z przyległymi terenami tworzą Otmuchowsko-Nyski
Obszar Chronionego Krajobrazu.
W mieście Nysa trudno pokonać rzekę, gdyż koryto zabudowane
jest w trzech miejscach stopniami wodnymi. Dlatego spływ dolnym
odcinkiem najlepiej zaczynać od przedmieść (60 km), gdzie dogodnie wodujemy na kamienistej plaży. Z tego miejsca płyniemy
bez większych trudności do samej Odry. Koryto o przeciętnym
spadku 0,7‰ i szybkim nurcie kilka razy zaskakuje kamienistymi
szypotami i bystrzami. Pierwszy jaz małej elektrowni wodnej napotkamy w Piątkowicach (48,4 km), drugi w Więcmierzowicach (36
km). Za mostem autostrady A4 znajduje się stopień wodny z jazem
i pompownią na lewym brzegu, skąd długim kanałem woda pitna
płynie do miasta Oławy i wrocławskich wodociągów (21,7 km).

Dalej Nysa przepływa przez Paczków, znany ze średniowiecznych
murów obronnych, i uchodzi do trzeciego sztucznego zbiornika
wodnego. Jezioro Otmuchowskie utworzono w 1933 r., spiętrzając
wody rzeki na długości 6,5 km i szerokości do 3,5 km zaporą ziemną o wysokości 17 m i długości 6,5 km. Powierzchnia zbiornika
wynosi 1980 ha, pojemność całkowita 124,5 mln m³, pojemność
powodziowa 38,9 mln m³, maksymalna głębokość 12 m. Wykorzystywany jest do celów żeglugowych (zasilanie Odry w okresach
niskich stanów wody w rzece), rekreacyjnych (liczne ośrodki wypoczynkowe i sportów wodnych), przeciwpowodziowych i energetycznych. Imponująca hala elektrowni o wymiarach: długość
prawie 100 m, szeroka na blisko 17 m i wysoka na ponad 11 m
została zbudowana ze stali i szkła. Kryje w sobie i pod ziemią cztery turbiny i generatory o łącznej mocy 4,8 MW. Jezioro jest bogate
w ryby, szczególnie sandacze, na które lubią polować znajdujące
się pod ochroną czaple siwe; utrapienie miejscowego koła PZW.

Ostatni próg wodny obok nieczynnego młyna to nowoczesny jaz
klapowy trzyprzęsłowej konstrukcji na hydrowęźle Nysy Kłodzkiej
w Lewinie Brzeskim. Obok nowych wałów przeciwpowodziowych
przy których z odkładu nadmiaru mas ziemnych powstało wzgórze
rekreacyjno-widokowe z przeznaczeniem do aktywnego wypoczynku nazwane Wzgórzem Wodniaków. Powstały też bulwary
i ścieżki rekreacyjne. Jazem można przeprowadzić wodę w ilości
600 m3/s, a wraz z kanałem ulgi do 800 m3/s.

Nysa przepływa u podnóży równie starego Otmuchowa (gród
kasztelański z XII w.), aby utworzyć poniżej ostatni sztuczny zbiornik wodny Jezioro Głębinowskie (Jezioro Nyskie). Ten utworzony
w 1971 r. zbiornik posiada zaporę betonowo-ziemną o wysokości
do 20 m, wzdłuż której biegnie droga krajowa nr 46 Częstochowa –
Kłodzko. Powierzchnia zbiornika wynosi 2040 ha, długość około 8
km, szerokość do 4 km, pojemność całkowita 123,4 mln m³, rezerwa powodziowa 51,7 mln m³. Wykorzystywany jest, podobnie jak
zbiornik Otmuchów, do celów alimentacji Odry, przeciwpowodziowych, rekreacyjnych i energetycznych (elektrownia wodna o mocy
4,8 MW). Nad jego brzegami gniazduje wiele gatunków ptaków,

Nysa Kłodzka uchodzi do Odry na wysokości 140 m n.p.m.
w 181,3 km tuż poniżej śluzy Ujście Nysy, gdzie trudno wylądować. Spływ należy zakończyć albo na terenie prywatnej Stadniny
Koni Wyścigowych przed mostem w Skorogoszczy (7,5 km), albo
popłynąć w dół 5 km Odrą do przyczółków nieczynnej przeprawy
promowej we wsi Kopanie, przed śluzą Zwanowice. Ostatnie 7 km
Nysy Kłodzkiej jest bardzo malownicze, gdyż przebiega w obrębie
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Brzegi zadrzewione, woda
spokojna bez żadnych przeszkód w korycie. Coroczne spływy
kajakowe Nysą organizowane są przez kajakarzy z Nysy oraz
Lewina Brzeskiego.

Fot. Andrzej Nowak

Otmuchów – panorama
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Oznakowanie drogi wodnej (wybrane znaki żeglugowe)
Zakaz przejścia
(znak podwojony oznacza
długotrwały zakaz przejścia)

Granica szlaku żeglownego
oddalona od prawego lub
lewego brzegu w metrach

tablica
lub

lub

Przejścia w obydwu
kierunkach

lub

czerwone światła

czerwone flagi
Przygotować się do wejścia
lub przejścia (światła
czerwone i zielone)

lub

lub światło
zgaszone

Zezwolenie na wejście
lub przejście (światła zielone)

Przejście w jednym kierunku
(przejście z przeciwnego
kierunku zabronione)
Linii napowietrzna nad drogą
wodną (wysokość w metrach)
Budowla hydrotechniczna
w bliskiej odległości

tablica
lub

lub

Prom na uwięzi

zielone światła
Zakaz przejścia poza skrajnią
określoną tablicami
(pod mostem, przez jaz)

Prom przemieszczający się
swobodnie
Zezwolenie na postój
na kotwicy

Zalecenie trzymania się
we wskazanym obszarze
lub

Zakaz wytwarzania fali

Nakaz i zalecenie ruchu
w kierunku wskazanym
przez strzałkę
Nakaz zatrzymania
(np. przed budowlami
hydrotechnicznymi)
Nakaz zachowania
szczególnej ostrożności
Nakaz nieprzekraczania
podanej na znaku prędkości
w km/h
Ograniczona głębokość szlaku
żeglownego w metrach
Ograniczona wysokość
prześwitu nad zwierciadłem
wody w metrach
Ograniczona szerokość
przejścia lub szerokość szlaku
żeglownego w metrach

Zezwolenie na cumowanie
do brzegu
Połączenie głównej z boczną
drogą wodną
Miejsce poboru wody pitnej

Znaki pływające prawej
granicy szlaku żeglownego
(kolor czerwony)
pława walcowa, pława i tyka
ze znakiem szczytowym, tyka
z wiechą
Znaki pływające lewej
granicy szlaku żeglownego
(kolor zielony)
pława walcowa, pława i tyka
ze znakiem szczytowym, tyka
z wiechą
Znaki pływające rozgałęzienia
szlaku żeglownego (pława
kulista, pława ze znakiem
szczytowym, tyka ze znakiem
szczytowym)

lub

lub
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Znaki brzegowe
(orientacyjny przebieg szlaku
żeglownego blisko prawego
brzegu, kolor czerwony)

Znaki akwenów zamkniętych
dla ruchu żeglugowego

Znaki brzegowe
(orientacyjny przebieg szlaku
żeglownego blisko lewego
brzegu, kolor zielony)

Akwen sportowy zamknięty
dla ruchu żeglugowego

Przykład stosowania znaków
brzegowych

Przykłady stosowania znaków wskazujących na miejsca
niebezpieczne i przeszkody żeglugowe

Znaki brzegowe wskazujące
na przejście szlaku
żeglownego od prawego
do lewego brzegu (kolor żółty)
Znaki brzegowe wskazujące
na przejście szlaku
żeglownego od lewego do
prawego brzegu (kolor żółty)
Przykład stosowania znaków
brzegowych przejścia szlaku

Znak „biała kula” na maszcie oznacza początek zawodów
sportowych i nakazuje wszystkim statkom nie uczestniczącym
w zawodach do natychmiastowego opuszczenia terenu

Oznakowanie miejsc
niebezpiecznych i przeszkód
żeglugowych w postaci
znaków stałych
prawy
brzeg

lewy środek drogi
brzeg
wodnej

Oznakowanie miejsc
niebezpiecznych i przeszkód
żeglugowych w postaci
znaków pływających
przy prawym
brzegu

przy lewym
brzegu

Wszystkie w/w znaki żeglugowe i szereg innych obowiązują w takiej postaci od 2003 r., a ich opis i wzorce znajdują się w załączniku
nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 212/2003 poz. 2072).
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