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PORADNIK: Hop na siodełko 

NOWE SZLAKI ROWEROWE NA LUBELSZCZY ŹNIE

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim przygotowało dla miłośników aktywnego
wypoczynku 200 kilometrów szlaków rowerowych biegnących przez najbardziej urokliwe
zakątki powiatu.  

Na początek oznaczono sześć tras. Każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie. Wiodą one bowiem
zarówno mało uczęszczanymi drogami asfaltowymi, jak i duktami leśnymi, dolinami rzecznymi
oraz polnymi ścieżkami. 
– Trasy mają różne stopnie trudności – opowiada Agnieszka Ciekot, szefowa promocji w opolskim
Starostwie. – Najkrótsza liczy 14 kilometrów, a najdłuższa – 68 km. 
Starosta opolski Zenon Rodzik dodaje, że projektując trasy starano się pokazać to, co w rejonie
najpiękniejsze: małopolski przełom Wisły, piotrawińskie kamieniołomy, ośmiornicę rogowską,
Skarpę Dobrską, wczesnośredniowieczne grodziska w Chodliku i Żmijowiskach, kolejkę
wąskotorową, dworki i pałace, kaplice i kościoły. Szlaki mają w zamierzeniu być wabikiem na
turystów, którzy przyjeżdżają do pobliskiego Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Puław. Mają
zachęcić do równie częstego odwiedzania powiatu opolskiego. 
– Szlaki mają również służyć lokalnej społeczności. Dane z raportu o stanie zdrowotności
mieszkańców naszego powiatu nie napawają optymizmem – przyznaje Agnieszka Ciekot. – Z roku
na rok wzrasta liczba osób cierpiących na choroby układu krążenia. Dlatego też chcemy
popularyzować aktywne formy wypoczynku, zachęcać do ruchu i prowadzenia zdrowego stylu
życia. 
Oto nowe trasy na terenie powiatu opolskiego. Niektóre prezentujemy na mapce powyżej. 

Szlaki rowerowe powiatu opolskiego i okolic:
1. „Dolina Chodelki”, dystans 51 km; trasa trudna. Rodzaj nawierzchni: asfaltowa 18 km,
utwardzona 5 km, gruntowa 28 km. Przebieg trasy: Kolonia Borów – Borów – Jeżów – Chodel –
Budzyń – Wólka Komaszycka – Emilcin – Opole Lubelskie (Zespół Szkół nr 1) – Pomorze –
Chodlik – Żmijowiska (most na rzece Jankówce) – Kosiorów – Polanówka – Dobre – Podgórz.

2. „Powiśle”, dystans 15 km; trasa łatwa. Rodzaj nawierzchni: asfaltowa 9 km, gruntowa 6 km.
Przebieg trasy: Opole Lubelskie (al. 600-lecia) – Jankowa – Las Powiślański (most na rzece
Jankówce) – Trzciniec – Wrzelów – Kolonia Wrzelów.

3. „Nitką kolejki wąskotorowej”, dystans 48 km; trasa łatwa. Rodzaj nawierzchni: asfaltowa 24 km,
utwardzona 9 km, gruntowa 15 km. Przebieg trasy: Opole Lubelskie (stacja kolei wąskotorowej) –
Grabówka (most na rzece Chodelce) – Darowne – Poniatowa (okolice stacji wąskotorowej) –
Kraczewice (kościół) – Poniatowa (Henin) – Poniatowa (Sporniak) – Rozalin (stacja kolei
wąskotorowej) – Kazimierzów (droga wojewódzka) – Bielsko (była szkoła podstawowa) – Kolonia
Karczmiska Pierwsze (okolice stacji kolei wąskotorowej) – Karczmiska Pierwsze (zespół pałacowo-
parkowy) – Wymysłów (stacja kolei wąskotorowej) – Obliźniak (stacja kolei wąskotorowej) –
Zaborze (szkoła podstawowa) – Zofianka (las) – Kębło.


