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Oddaję do Twoich rąk przewodnik rowerowy po
Ziemi Oleskiej, zapraszając do zwiedzania jednego 
z najstarszych miast śląskich i jego okolic. Czekają na
Ciebie szlaki rowerowe biegnące przez malownicze 
tereny, łąki i lasy, do których na grzybobranie przy-
jeżdżają mieszkańcy odległych zakątków ościennych 
województw. Po drodze będziesz mógł zatrzymać 
się, by poznać bogactwo dziedzictwa kulturowego 
i kulinarnego tego regionu. Na trasie znajdują się war-
te zwiedzenia miejsca i obiekty o ciekawej historii, 
których piękno podkreśla nieskażona przyroda. 

W trakcie rowerowych wycieczek możesz zrobić 
sobie przerwę i skorzystać z bogatej bazy rekre-
acyjno-sportowej oraz nabrać sił, smakując regio-
nalnych przysmaków z „Oleskiego Koszyka”. 

Przygotuj rower, zaplanuj trasę i zwiedzaj Ziemię 
Oleską. Jestem przekonany, że znajdziesz tu coś dla 
siebie!

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki

g r u p a

Drogi Czytelniku!
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Trasa nr 17
Trasa niebieska – 23,8 km.
Granica gminy (Kowie) – Kuźnica Borecka – Borki 
Wielkie – Broniec – Olesno – Wojciechów – Stare 
Olesno – granica gminy.

Granica gminy – Borki Wielkie (odcinek 3,5 km). 

Trasa rozpoczyna się na granicy gminy Olesno 
z gminą Ciasna (granica województw śląskiego 
i opolskiego) na drodze gruntowej, później 
tłuczniowej (Kowie, ul. Szkolna) w kierunku 
Kuźnicy Boreckiej. Na skraju miejscowości 
wjeżdżamy na drogę asfaltową. Przed Kuźnicą 
Borecką przecinamy rzekę Łomnicę. Z Kuźnicy 
Boreckiej kierujemy się w stronę Borek Wiel-
kich – drogą asfaltową w prawo na końcu 
miejscowości. Dojeżdżamy do głównej drogi 
w Borkach Wielkich ul. Ojca Alarda, 150 m dalej 
skręcamy w prawo dojeżdżamy do Klasztoru 
Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich, 
obok którego znajduje się zabytkowy kościołów 
pw. św. Marcina i Bartłomieja.

1.
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2.

3.

Borki Wielkie (parking przed kościołem) – Broniec
(odcinek 6,1 km).

Z parkingu przed kościołem jedziemy ul. Ojca 
Alarda w kierunku Borek Małych. Po przejecha-
niu ok. 500 m skręcamy w prawo (drogowskaz 
Częstochowa). Po 3 km przekraczamy drogę 
wojewódzką nr 494 i dalej jedziemy w kierunku 
Brońca. Po 5,9 km na skrzyżowaniu dróg 
jedziemy prosto.

Broniec – Wojciechów (odcinek 9,4 km). 

Z Brońca wyjeżdżamy drogą prosto, na skrzy-
żowaniu dróg polnych za Rosochą skręcamy 
w prawo. Wjeżdżamy do lasu, na leśnych kolej-
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Koziołek na polach w okolicach Borek Wielkich, 
fot. Karolina Olszanowska-Kuńka

Klasztor 
Zakonu 
Braci 
Mniejszych 
w Borkach 
Wielkich,
fot. 
Mirosław 
Dedyk

4.

nych skrzyżowaniach jedziemy prosto, wyjeż-
dżamy z lasu i dojeżdżamy do ul. Leśnej. Tam 
skręcamy w prawo w stronę kościoła pw. św. 
Anny. Za kościołem św. Anny jedziemy prosto 
ul. Siedmiu Źródeł, mijając po prawej stronie 
uroczysko o tej samej nazwie (uroczysko Siedem 
Źródeł – opisane przy trasie nr 51), dalej mijamy 
przejazd kolejowy i jedziemy ul. Zdroje.

Wojciechów – granica gminy (odcinek 4,8 km). 

W Wojciechowie na końcu ul. Zdroje przekra-
czamy drogę krajową nr 11 i mijając po lewej 
stronie Publiczną Szkołę Podstawową jedziemy 
w kierunku Starego Olesna. Za Mostem na 
Stobrawie skręcamy w prawo (ul. Starowiejska). 
Jedziemy cały czas drogą asfaltową prosto aż do 
Starego Olesna, gdzie po prawej stronie mijamy 
pałac von Lieres und Wilkau. Na rozwidleniu 
dróg na końcu miejscowości skręcamy w lewo 
i asfaltową drogą dojeżdżamy do granicy gminy 
– kierunek Gronowice.

Pałac von Lieres 
und Wilkau 
w Starym Oleśnie,
fot. Mirosław Dedyk

Kąkol polny przy drodze 
z Borek do Brońca, 

fot. Karolina 
Olszanowska-Kuńka



Walory historyczne, 
krajobrazowe i przyrodnicze 
trasy
Trasa nr 17 biegnie m.in. do Klasztoru Zakonu Braci 
Mniejszych w Borkach Wielkich. Obok budynku 
klasztoru znajduje się cmentarny drewniany koś-
ciół pw. św. Bartłomieja i św. Marcina o konstrukcji 
zrębowej z 1697 r., z dobudowaną w 1789 r. przez 
mistrza ciesielskiego Szymona Stadko, z inicjatywy 
oleskiego proboszcza Franciszka Kuschla, wieżą. 
Wieża o ścianach pionowych, szalowana ponad 
sobotami, nakryta jest dachem namiotowym zwień-
czonym latarnią i cebulastym hełmem. Wewnątrz 
na tęczy nawy umieszczono barokową grupę 
Ukrzyżowania. Ołtarz główny ozdabiają barokowe 
rzeźby św. Barbary i św. Krzysztofa oraz Boga 
Ojca. W bocznym ołtarzu umieszczono rzeźbę św. 
Franciszka. W kościele zachowały się barokowe 
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Olesno,
fot. Krzysztof Świtalski

rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i św. 
Jana Nepomucena, ambona, kropielnica, organy 
z XVIII wieku i stacje drogi krzyżowej. Staraniem 
budowniczego parafialnego kościoła pw. Bożego 
Ciała w Oleśnie ks. Brunona Alexandra w 1905 r. 
zostali tu sprowadzeni oo. Franciszkanie, którzy 
w latach 1906-1907 wybudowali klasztor. W 1911 r. 
postawili nowy kościół pw. św. Franciszka z Asyżu. 
Kościół jest okazały, neogotycki, murowany. Znaj-
duje się w nim tryptyk z XV w. ze sceną zaśnięcia 
NMP. W okresie Bożego Narodzenia w kościele sta-
wiana jest monumentalna szopka. Organizuje się 
przy niej spotkania jasełkowe dla wszystkich stanów. 

Parafia w Borkach Wielkich erygowana została 
w 1942 roku. Na placu kościelnym postawiono 
w 1963 roku kapliczkę Matki Boskiej Fatimskiej. 
Wielka cementowa figura ustawiona została na 
postumencie z kamieni, za łukiem z metalowych 
prętów. Przed Fatimską Panią klęczy trójka dzieci 
mających objawienie – Łucja, Hiacynta i Franek 
oraz figurki pasących się owieczek. Na cmentarzu 
pomiędzy starym drewnianym kościółkiem a nowym 
kościołem postawiono w 1916 r. neogotycką kaplicę 
z płaskorzeźbą modlącego się w Ogrodzie Oliwnym 
Jezusa.

W latach 2020-2021 planuje się przebudować plac 
wokół klasztoru. Powstanie wiejski park z infra-
strukturą przyjazną rowerzystom. 

Borki Wielkie (Groβ Borek, Brückendorf) są naj-
starszą miejscowością w okolicy. Po raz pierwszy 
wzmiankowane w 1193 r., w liście papieża Celestyna 
III do opata klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. 
W XVIII wieku w Borkach Wielkich zaczęto wypalać 
węgiel drzewny i wytapiać żelazo z rud darniowych. 
W 1783 r. hrabia Gotlieb von Jordan postawił 
we wsi piec i dwie świeżarki. W Boreckiej Kuźni 
funkcjonowały dwie świeżarki i wielki piec – Borecki 
Piec, zbudowany w 1801 r. W 1810 r. bracia von 
Jordan założyli dwie osady i nazwali je od swoich 
imion Christianthal i Gottliebenthal. W 1830 r. 
w Borkach Wielkich były 4 młyny, gorzelnia, 
browar, torfowisko i 2 świeżarki. Z miejscowości tej 



pochodzi Marcin Gorzołka. Ten, urodzony w 1808 r. 
w Borkach Wielkich, wolny zagrodnik, pracujący 
na 15-hektarowym gospodarstwie, w latach 1839-
-1842 r. pełnił urząd sołtysa w rodzinnej wsi. Jego 
aktywność społeczna nasiliła się w dobie Wiosny 
Ludów. Został posłem do parlamentu w Berlinie 
(1848-1852), w sumie trzykrotnie był wybierany 
w jego skład. W latach 1848-49 na pruskim Śląsku 
szczególne niezadowolenie manifestowali chłopi, nę-
kani zarazą ziemniaczaną, głodem, epidemią tyfusu 
oraz źle przeprowadzoną akcją uwłaszczeniową. 
Doprowadziło to do wystąpień ludowych w wielu 
miejscowościach, także na ziemi oleskiej. Marcin  
Gorzołka, jako odważny obrońca prawa chłopów do 
uwłaszczenia, złożył w Zgromadzeniu Narodowym 
w Berlinie ponad 100 interpelacji w sprawach swoich 
wyborców z Oleskiego i Kluczborskiego. A gdy 
na forum parlamentu obrażono Górnoślązaków, 
cierpiących z powodu nędzy, porównując ich do  
„gąsienicy ziemniaczanej”, wystąpił w ich obronie 
z przemówieniem. W 1923 r. powstało w Borkach 
Wielkich Koło Polsko-Katolickiego Towarzystwa 
Szkolnego. W 1930 r. założono tu chór mieszany 
pod nazwą Towarzystwo Śpiewu św. Franciszka. 
Działalność prowadził tu polski chór „Jedność” 
oraz gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
W okresie międzywojennym działała na terenie wsi 
bardzo zasłużona dla polskości rodzina Ligendza.  
Joanna Ligenza, działaczka ZPwN, przyczyniła się do 
uruchomienia polskiej szkoły w Borkach Wielkich, 
której w nazistowskich czasach bronili powstańcy 
śląscy z Borek Wielkich Józef Jonek i Jan Gorzołka. 
We wsi była polska biblioteka. W 1939 r. przez wieś 
przeszła seria aresztowań. Zatrzymano działaczy 
propolskich: Alojzego Ligenzę, Jana Brodowego, 
Jana Grucę, Franciszka Bensza, Filipa Kozalę, 
Paulinę Paprotną, Józefa Bensza, Piotra Bensza, 
Józefa Jonka, Konstantego Wróbla, Józefa Gintera, 
Wiktora Gintera, Wiktora Kozalę, Antoniego Ligenzę. 
Trzej bracia Ligendzowie – Bernard, Alojzy i Teodor 
wysłani zostali do obozów koncentracyjnych. Gesta-
po w Oleśnie aresztowało franciszkanina Franciszka 
Szczygła w 1941 r. m.in. za używanie j. polskiego. 
Ostatecznie wywieziono go do obozu w Dachau.
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Borki Wielkie 
fot. Hubert Imiołczyk 
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TRASA NR 51
Trasa żółta – 10,7 km.
Brzezinka (gm. Kluczbork) – Stara Chudoba – Stare 
Olesno – Olesno.

Brzezinka – Stare Olesno (Ośrodek Wypoczyn-
kowy), (odcinek 4,2 km). 

Wycieczkę rozpoczynamy na początku wioski 
Brzezinka na skrzyżowaniu z drogą polną na 
drodze z Bąkowa do Brzezinki. Z drogi asfal-
towej zjeżdżamy w prawo i po 60 m w lewo 
z tyłu zabudowań. Po 170 m skręcamy w prawo 
i jedziemy wzdłuż linii elektrycznej (jeden 
przewód) w kierunku lasu. Po 590 m skręcamy 
w prawo i zaraz w lewo, kontynuując jazdę 
wzdłuż linii elektrycznej. Po 900 m skręcamy 
w prawo. Po 1,1 km na skrzyżowaniu jedziemy 
na wprost (do trasy dochodzi szlak czerwony). Po 
1,2 km przekraczamy most na rzeczce Bzinica. 
Po 1,3 km przejeżdżamy przez tory kolejowe i za 
nimi skręcamy w lewo w kierunku zabudowań. 

1.



2.

Za zabudowaniami skręcamy w lewo w szeroką 
aleję leśną.

Dalej jedziemy cały czas prosto, mijając po 
4,7 km przysiółek Dziubek, a po 5,1 km skrzy-
żowanie z trasą rowerową do kościoła w Starym 
Oleśnie. Po 5,5 km dojeżdżamy do Ośrodka 
Wypoczynkowego „Anpol” w Starym Oleśnie 
(skrzyżowanie z zieloną trasą rowerową).

Stare Olesno (Ośrodek Wypoczynkowy) – 
Siedem Źródeł (skrzyżowanie z trasą zieloną) 
(odcinek 2,6 km). 

Przez skrzyżowanie jedziemy na wprost 
(ścieżką dydaktyczną). Po 2,1 km dojeżdżamy 
do wiaduktu kolejowego. Przejeżdżamy pod 
wiaduktem i tuż za nim skręcamy w prawo. Po 
2,6 km dojeżdżamy do zielonej trasy, która 
prowadzi do Siedmiu Źródeł (200 m).

Siedem Źródeł (skrzyżowanie z trasą zieloną) – 
Olesno (dworzec PKP), (odcinek 3,9 km). 

Dalej jedziemy na wprost, na najbliższym 
rozwidleniu (po 500 m) skręcamy w prawą drogę 
obok kapliczki (Droga Krzyżowa – stacja IX). Po 
1 km dojeżdżamy do drogi asfaltowej, jedziemy 
nią przez najbliższe skrzyżowanie (300 m) na 
wprost (po lewej stronie kościół św. Anny, ok. 
200 m). Naprzeciw kościoła św. Anny, obok 
istniejącej wiaty dla pielgrzymów, powstaje 
miejska stacja obsługi rowerzystów. Cykliści 
będą mogli korzystać z samoobsługowej stacji 

Las w okolicach Starego Olesna,
fot. Karolina Olszanowska-Kuńka

Ośrodek Wypoczynkowy 
„Anpol” w Starym Oleśnie,

fot. UM Olesno

Krzyżówki – Stare Olesno, 
fot. Tomasz Biwo

3.
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Uroczysko „Siedem Źródeł”,
fot. Joanna Hęcińska



Uwaga! Po drodze – Klaster do-
brej żywności „Oleski Koszyk”: 
masło ekstra z Olesna, ser twa-
rogowy półtłusty z Olesna i ole-
ska śmietankówka z Okręgowej

Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie (sklep fir-
mowy naprzeciw dworca).

napraw, zapewniono dostęp do wody pitnej i prądu, 
w tym do ładowania rowerów elektrycznych. Po 
1,5 km przekraczamy szosę Olesno – Gorzów Śląski 
i dalej jedziemy chodnikiem w kierunku Olesna. 
Po 2,5 km przekraczamy drogę w kierunku kładki 
kolejowej nad torami. Przechodzimy przez kładkę 
i dalej w dół do ul. Powstańców Śl. aż do skrzyżowania 
przy Urzędzie Miejskim w Oleśnie. Skręcamy w lewo, 
w kierunku dworca kolejowego. Przy dworcu mijamy 
nowoczesne centrum przesiadkowe ze stacją rowe-
rów miejskich.
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Walory historyczne, 
krajobrazowe i przyrodnicze 
trasy

Kościół pw. św. Anny, fot. Krzysztof Świtalski

Trasa nr 51 wiedzie szlakiem najcenniejszych 
zabytków w Gminie Olesno, z uznanym za Pomnik 
Historii kościołem pw. Św. Anny w Oleśnie. 

Kościół pątniczy pw. św. Anny w Oleśnie jest jedną 
z najoryginalniejszych drewnianych budowli sakral-
nych w Polsce. Sanktuarium ku czci uwielbianej 
na Śląsku św. Anny jest jednym z piękniejszych 
kościołów drewnianych historycznego Górnego Ślą-
ska, a także jednym z najważniejszych kościołów 
odpustowych w Diecezji Opolskiej. Jego oryginalny 
i unikatowy w skali kraju kształt, interpretowany jako 
pięciopłatkowa róża, związany jest z wielowarstwową 
symboliką chrześcijańską i dawną nazwą Olesna 
„Rosenberg”. Ze względu na unikatową formę świą-

Centrum 
przesiadkowe 
w Oleśnie,
fot. Mirosław Dedyk



tynia ta należy do grupy najcenniejszych drewnia-
nych zabytków w Polsce i jest określana „różą 
zaklętą w drewnie”.

Z powstaniem kościoła wiążą się legendy o śred-
niowiecznym rodowodzie, które wciąż są obecne
w świadomości mieszkańców. Legendy i opowia-
dania te zostały spisane w XIX w. przez miejscowego 
etnografa i są nadal żywym elementem dziedzictwa 
niematerialnego mieszkańców Olesna i okolic. Pow-
stanie kościoła związane jest z legendą o cudownym 
ocaleniu przed zabójcami miejscowej dziewczyny 
o imieniu Anna. Uciekając, miała się ona ukryć przy 

Kościół pw. św. Anny, 
fot. Krzysztof Świtalski

16 17

sośnie, na której dwieście lat wcześniej podróżująca 
św. Jadwiga, żona księcia Henryka Brodatego, po-
wiesiła obraz św. Anny Samotrzeć. Dziewczyna 
schowała się za drzewem i mocno je ściskając, mo-
dliła się do św. Anny, której obraz wisiał na pniu 
sosny. Patronka nie opuściła w potrzebie swojej 
imienniczki i sprawiła, że stała się ona niewidoczna 
dla zbójów, a gdy niebezpieczeństwo minęło, cała 
i zdrowa wróciła do domu. W miejscu cudownego 
ocalenia dziewczyny rodzina, w poczuciu należnej 
wdzięczności, ufundowała drewnianą rzeźbę św.
Anny Samotrzeć. Rzeźbę zawieszono na sośnie, 
która udzieliła schronienia dziewczynie. Wieść o tym
wydarzeniu rozniosła się po okolicy i do „świętej
sosny” zaczęli napływać wierni, prosząc o wstawien-
nictwo w swych troskach św. Annę – matkę 
Najświętszej Marii Panny. Po powtarzających się 
uzdrowieniach mieszczanie olescy wraz z zakon-
nikami postanowili ufundować kaplicę poświęconą 
św. Annie. Wzniesiono ją z drewna w 1444 r. jako 
wotum dziękczynne. Relikt świętego drzewa do dziś 
znajduje się w kościele.

Aktualnie kościół pw. św. Anny jest licznie odwie-
dzanym kościołem odpustowym, w tym również 
przez pątników udających się na Jasną Górę do 
Częstochowy. Na dorocznym odpuście ku czci 
św. Anny (w lipcu) wokół budowli gromadzi się 
ok. 20 000 wiernych, aby tak jak przed wiekami 
zanosić swe modlitwy za wstawiennictwem świętej 
orędowniczki.

Kaplice w kościele pw. św. Anny, 
fot. Mirosław Dedyk
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Trasa 51 przecina Siedem Źródeł – znane z leśnego 
stawu oraz cudownego źródełka, którego woda ma 
podobno właściwości lecznicze. Obok urządzono 
wiatę turystyczną. Dawniej do „Siedmiu Źródeł” 
szli po odpuście utrudzeni pielgrzymi, aby ugasić 
pragnienie, umyć swoje obolałe stopy i zaczerpnąć 
„cudownej wody”, którą zabierali ze sobą, wracając 
do swoich domostw. Obecnie miejsce to zostało 
przywrócone do użytku publicznego. 

Walory przyrodnicze tego terenu zadecydowały 
o wybudowaniu kapliczki z ujęciem wody źródlanej, 
wystawieniu wzdłuż leśnego traktu 14 stacji drogi 
krzyżowej – „Oleskiej Kalwarii” i posadzeniu „dębu 
papieskiego” (nr 57) poświęconego przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II. O powstaniu uroczyska 
zachowała się frapująca legenda. 

Podczas rozbudowy sanktuarium św. Anny w XVII w.
przy kościele pojawiał się bagnisty grunt, wokół 
którego gromadziły się żaby. Pewnego dnia budow-
niczowie zauważyli, że woda na szczęście wyschła, 
a żaby powędrowały w kierunku Wojciechowa. Sied-
miu cieśli udało się do lasu po drewno świerkowe 
potrzebne do budowy kaplic. Szli duktem wytyczonym 
przez żaby i gdzieś w połowie drogi zauważyli coś 
niesamowitego. Otóż spod nóg każdego z owych 
siedmiu cieśli zaczęły się podnosić kępy mchu, 
a spod nich nagle wytrysnęła woda. I tak narodziło 
się „Siedem Źródeł”. Po ścięciu potrzebnych pni 
świerkowych, ukazała się przestronna polana, na 
której przy tryskających źródłach żaby znalazły 
swoje miejsce.

Kaplica św. Joachima 
przy kościele św. Anny,
fot. Krzysztof Świtalski

Żaby brunatne 
występujące 

w Siedmiu 
Źródłach, fot. 
Tomasz Biwo 
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TRASA NR 52
Kolonia Łomnicka – Brynica – Wysoka – Grodzisko – 
Olesno – Boroszów (20,9 km).

Kolonia Łomnicka – Wysoka (odcinek 5,9 km). 

Trasę rozpoczynamy przy przepuście na Potoku 
Łomnickim na drodze Klekotna – Kolonia 
Łomnicka. Jedziemy w kierunku północnym 
przez zagajnik (bogactwo jagód i poziomek) 
i po 400 m skręcamy w lewo w kierunku 

1.

Będąc w Wysokiej, warto 
zatrzymać się w Piekarni 
„U Marcina”, która oferuje 
pyszne wypieki, wpisane na 
listę produktów Oleskiego 

Koszyka – stowarzyszenia zrzeszającego 
lokalnych producentów dobrej żywności. 



2.

3.

kościoła. Na skraju miejscowości, po 1,7 km 
droga skręca w prawo. Dojeżdżamy do Wysokiej 
i kontynuujemy jazdę aż do skrzyżowania dróg 
przed kościołem.

Wysoka – Grodzisko (odcinek 2,9 km, skrzyżo-
wanie z drogą krajową nr 11). 

Kontynuujemy jazdę w kierunku Olesna. Po 
2,3 km przejeżdżamy obok drewnianego koś-
cioła pw. św. Rocha.

Grodzisko – Olesno (dworzec kolejowy) (odcinek 
2,5 km).

Jedziemy wzdłuż drogi krajowej nr 11 śladem 
nowo wybudowanych ścieżek rowerowych. Po 
1,6 km zjeżdżamy w prawo w ul. Artura Grottgera 
i następnie ulicami Matejki i Konopnickiej do 
ronda i dalej wprost do dworca kolejowego.

4.

Jagody i poziomki w Kolonii 
Łomnickiej,

fot. Karolina Olszanowska-Kuńka
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Dworzec kolejowy – Boroszów (nowa ścieżka 
rowerowa szlakiem ciuchci „Paulinki”) (odcinek 
9,6 km).

Od dworca jedziemy w kierunku wiaduktu, 
za którym skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do 
ścieżki rowerowej powstałej na dawnej trasie 
kolejowej ciuchci „Paulinki” z Olesna do Praszki 
i dojeżdżamy nią aż do Boroszowa. Po drodze 
mijamy m.in. kościół pw. św. Anny (opis przy 
trasie nr 51). Ścieżka prowadzi dalej – przez 
Kozłowice, Pawłowice, Gorzów Śląski – aż do 
Praszki.

Walory historyczne, 
krajobrazowe i przyrodnicze 
trasy
Trasa nr 52 wiedzie szlakiem najcenniejszych 
zabytków w Gminie Olesno – oprócz opisanego już
przy trasie 51 kościoła pw. św. Anny, na trasie po-
znajemy epidemiczny kościół pw. Św. Rocha w Gro-
dzisku. 

W 1708 r. grasowała w Oleśnie dżuma, która zdzie-
siątkowała mieszkańców, doprowadzając niemal do 
wyludnienia miasta. Zachowały się różne przekazy 
dotyczące przyczyn epidemii, najpopularniejsze je-
dnak są te o wątkach legendarnych. Można je znaleźć 
w zapiskach J. Lompy.

W niedzielę palmową 19 marca szedł pewien Polak 
do miasta na targ. Kiedy już był blisko miasta, upadł 
na ziemię i nagle zmarł. Grabarz, który go pochował, 
wziął jego odzież i nosił ją na własnym ciele, czym 
zaraził całe miasto.

Według  innej tradycji dżuma dostała się do miasta 
przez rosyjską skórę juchtową. 

Podróżujący kupiec przywiózł do miasta wóz skóry. 
Siostra ówczesnego proboszcza przy św. Michale 



Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie,
fot. Mirosław Dedyk

o nazwisku Kosik wydana była za biednego szewca 
w Oleśnie. Oboje mieszkali w domu przy stawie 
przed folwarkiem klasztornym, zwanym pralnią. 
Szewc prosił swego duchownego szwagra, by mu 
kupił tę furę skóry. Proboszcz uczynił to chętnie. 
Kiedy szewc zaczął skórę kroić, zrobiło mu się 
niedobrze i zmarł. Wkrótce żona poszła za nim 
do grobu. Dom natychmiast zabito gwoździami. 
W jednym oknie wisiały korale zmarłej. Pasterze, 
którzy w pobliżu domu paśli bydło zauważyli korale. 
By je wziąć w posiadanie, wybili szybę i wkrótce 
potem zmarli. Paniczny strach ogarnął mieszkańców. 
Postanowiono dom spalić. To się stało bezzwłocznie, 
jednak zadżumiony dym owiał miasto i stąd straszna 
choroba. 

Dżuma pochłonęła około 90% mieszkańców mia-
sta. Dla upamiętnienia kataklizmu w 1710 r. pobu-
dowano mały drewniany kościółek, pięknie wtopio-
ny w krajobraz pól, otoczony wiekowymi drzewami, 
dobrze widoczny z oddali. Z powstaniem kościoła 
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Kościół pw. św. Rocha w Grodzisku,
fot. Mirosław Dedyk

wiąże się pewne podanie. Miał on powstać w innym 
miejscu niż znajduje się obecnie. 

Przy drodze z Grodziska do Wysokiej-Zacisze stoi 
osobliwa, sucha, bez jednej igiełki, z maleńką 
kapliczką sosna, przy której składowano materiał 
do budowy świątyni. Następnego dnia robotnicy 
zauważyli, że materiał został przeniesiony w inne 
miejsce, na odległe o jakieś 500 m wzgórze. 
Przeniesione drewno nazajutrz znowu zmieniło 
swoje położenie, a rosnąca obok sosna wygięła 
się dwukrotnie w kierunku obecnego kościoła 
św. Rocha. Odczytując to za objaw woli Bożej, 
postawiono kościółek na wzgórzu.

W końcowym odcinku trasy godny polecenia jest 
kościółek pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie. 
Jest to drewniany kościół filialny o wystroju 
rokokowo-klasycystycznym, orientowany, zrębowy, 
z gontowym dachem. Zbudowany został w 1679 r., 
a przebudowany w roku 1789. 
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Szklarnik leśny 
w boroszowskim lesie,

fot. Adam Kuńka

Oblaczka granatka można spotkać 
w boroszowskich lasach,
fot. Karolina Olszanowska-Kuńka

Perłówka zwisła w okolicach Boroszowa,
fot. Karolina Olszanowska-Kuńka

Zawilce gajowe na tarsie do Boroszowa,
fot. Karolina Olszanowska-Kuńka

Trasa 52 przebiega w pobliżu obszarów cennych 
przyrodniczo. Na północ od Boroszowa obserwować 
można dobrze zachowane siedliska leśne wzdłuż 
źródliskowych odcinków niewielkich potoków two-
rzących małe, ale dobrze wykształcone doliny. 
Poprzecinane dolinkami wzniesienia porastają grądy 
subkontynentalne z charakterystycznym i bogatym 
runem z perłówką oraz masowo występującą przytulią 
wonną. W ponad 100-letnim drzewostanie dominuje 
dąb szypułkowy z domieszką grabu, jaworu oraz 
buka. Wody potoków są siedliskiem m.in. szklarnika 
leśnego, rzadkiej ważki wymienionej w krajowej 
Czerwonej Księdze Bezkręgowców w kategorii VU – 
gatunki wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie.
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Trasa nr 111
Leśna – Wachów – Wachowice – Olesno PKP (9 km).

Granica gminy (z gminą Zębowice) – Leśna 
(odcinek 1 km).

Trasa rozpoczyna się na granicy z Gminą Zębo-
wice (droga prowadzi od Radawki), w miejscu 
wypoczynkowym (parking leśny). Na rozstaju 
dróg w lesie trasa łączy się z trasą 401 (zieloną). 
Jedziemy prosto. Po około 1 km dojeżdżamy do 
Leśnej.

Leśna – Wachowice (odcinek 3 km).

Na skrzyżowaniu dróg w Leśnej jedziemy prosto 
w kierunku Wachowa (ul. Leśna). Po 1,25 km 
dojeżdżamy do kościoła pw. św. Wawrzyńca 
w Wachowie. Skręcamy w prawo (ul. Kuczki), 
dojeżdżamy do ścieżki rowerowej przy drodze 
901 w Wachowicach.

1.

2.
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3.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji,
 fot. Krzysztof Świtalski

Jadąc tą trasą, możemy zatrzymać się w centrum Ole-
sna – Rynku, obok którego znajduje się najstarsza
świątynia, pw. św. Michała. Pierwotnie kościół gro-
dowy, drewniany, kolejny konsekrowany w 1226 r.
(wzmianka w najstarszym dokumencie o Oleśnie). 

W 1374 r. murowany z fundacji opolskiego księcia 
Władysława II Opolczyka. Ponad 400 lat  patronat 
nad świątynią i parafią sprawowali kanonicy regularni 
laterańscy  reguły św. Augustyna zwani augustianami.

Kościół wielokrotnie płonął w latach: 1578, 1624, 
1642, 1722, 1745, a  następnie był odbudowywany. 

Wnętrze barokowe z XVII i XVIII w. Na uwagę 
zasługują: ołtarz główny z XVII w. z obrazem  
patrona św. Michała, dwa boczne ołtarze z XVIII w.:  
Trójcy Świętej i Matki Bożej Szkaplerznej, zwanej 
Matką Boską Oleską, z herbem augustianów, a także 
barokowa ambona i chrzcielnica.

„Anielski kościół”(jest w nim ponad 50 wyobrażeń 
aniołów) posiada w podziemiach  krypty, w których  
złożono ciała augustianów i dobrodziejów świątyni. 
Od 1935 r. przestał pełnić funkcję kościoła para-
fialnego. 

We współczesnym logo miasta znalazła się stylizo-
wana wieża tego właśnie  kościoła. 

Walory historyczne, 
krajobrazowe i przyrodnicze 
trasy

Logo Olesna od 2001 r.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji,
fot. Joanna Hęcińska

Wachowice – Olesno PKP (odcinek 5 km).

Ścieżką rowerową dojeżdżamy do Olesna (roz-
widlenie z trasą 401 przy ul. Wachowskiej). 
Jadąc ul. Wachowską, mijamy Miejskie Centrum 
Sportu i Rekreacji z nowoczesnym stadionem 
lekkoatletycznym i krytą pływalnią. Jedziemy 
dalej ul. Wachowską w lewo, dalej Grunwaldzką, 
Steina, Lompy, Kościelną, Rynek, Kościuszki, 
Labora, Krzywą, Sądową – dojeżdżamy do PKP 
Olesno.



Rynek w Oleśnie, widoczny kościół pw. św. Michała,
fot. Krzysztof Świtalski
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Kościół pw. św. Michała w Oleśnie,
fot. Mirosław Dedyk

Kościół ewangelicki z 1853 r., „Kościół fenigowy” 
usytuowany na skraju parku miejskiego został 
wybudowany za cenę 3 milionów fenigów-groszy, 
zebranych przez pierwszego pastora oleskiej gminy 
ewangelickiej Leopolda Polko.

Prośby o datki w wierszowanej formie tego charyzma-
tycznego duchownego były znane w całych ówcze-
snych Prusach.
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Kościół ewangelicko-augsburski pw. Krzyża Chrystusowego, 
fot. Mirosław Dedyk



TRASA NR 401
Trasa zielona – 22,5 km.
Stare Olesno (skrzyżowanie dróg rowerowych w le-
sie) – kierunek Wędrynia (granica z gminą Lasowice 
Wielkie) – Olesno (dworzec PKP) – Wachów – Leśna 
– Osiecko.

Wędrynka (granica z gminą Lasowice Wielkie) 
na skraju lasu – Stare Olesno (odcinek 3,7 km). 

Trasa rozpoczyna się na granicy z Gminą Laso-
wice Wielkie (od strony Wędrynki), na skrzyżo-
waniu w lesie. Polna droga szybko wychodzi 
z lasu. Po ok. 2 km dojeżdżamy do wzgórza 
obsadzonego drzewami. Po 1,77 km dojeżdżamy 
do skrzyżowania przy gospodarstwie rolnym, 
gdzie skręcamy w lewo. Dalej, przy pałacu von 
Lieres und Wilkau skręcamy w prawo. Po drodze 
mijamy przepust nad Stobrawą. 

1.

36 37



Olesno,
fot. Krzysztof Świtalski

2.

Jęczmień przy polnej drodze 
w Starym Oleśnie,
fot. Tomasz Biwo

Trześnia – dzika czereśnia 
rosnąca przy drodze 
w Wachowie,
fot. Tomasz Biwo
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Stare Olesno – skrzyżowanie w lesie (odcinek 
2,5 km). 

Przecinamy drogę krajową nr 11, jedziemy 
ul. Kolejową w kierunku Ośrodka Wypoczynko-
wego „ANPOL” w Starym Oleśnie, który mijamy

Wieś Stare Olesno przez wieki należała m.in. 
do rodzin von Koschutzki, von Frenkenberg 
i von Paczynski. W XIX w. majątek należał 
do rodziny von Maltitz. W 1897 r. Stare 
Olesno kupił baron Mortimer von Lieres und 
Wilkau. W 1904 r. wybudował pałac, który 
istnieje do dziś. Po drugiej wojnie światowej 
dobra zostały znacjonalizowane. W dawnym 
folwarku utworzono Państwowy Zakład Hodo-
wli Roślin. Obecnie pałac i otaczający go park
krajobrazowy są własnością prywatną. Zabytek
nie jest użytkowany, jednak został zabezpie-
czony i znajduje się w dobrym stanie techni-
cznym.

po prawej stronie. Przekraczamy tory kolejowe, 
jedziemy drogą leśną wzdłuż linii elektrycznej. 
Dojeżdżamy do skrzyżowania w lesie – skręcamy 
w lewo (znakowana trasa 411 w prawo).

Skrzyżowanie w lesie – Olesno (odcinek 4,5 km). 

Drogą leśną kierujemy się w stronę Olesna (ul. 
Sosnowa). Za cmentarzem przy kościele pw. św. 
Anny wjeżdżamy na nowo budowaną ścieżkę 
rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Gorzowskiej 
i jedziemy nią aż do kładki kolejowej na nasy-
pie. Przechodzimy przez kładkę i dalej w dół 
do drogi asfaltowej – ul. Powstańców Śląskich, 
aż do skrzyżowania przy Urzędzie Miejskim 
w Oleśnie. Skręcamy w lewo w ul. Dworcową, 
którą udajemy się do dworca kolejowego. 
Przy nim znajduje się nowoczesne centrum 
przesiadkowe z pierwszą stacją rowerów miej-
skich w Oleśnie (opis przy trasie nr 51).

3.



Olesno (dworzec PKP) – Wachów (odcinek 5,8 km). 

Z dworca jedziemy przez miasto ulicami: Sądową
– Krzywą (nad Promenadą Miejską) – Kościuszki 
– Rynek – Kościelną – Józefa Lompy – Steina – 
Grunwaldzką – Wachowską. Na końcu osiedla 
Walce (koniec ulicy Wachowskiej), jedziemy 
prosto, nadal drogą asfaltową, obsadzoną topo-
lami, przekraczamy most na rzece Stobrawie 
(uwaga – przecinamy Zespół Przyrodniczo-
-Krajobrazowy „Pradolina i źródliska rzeki Sto-
brawy”). Kontynuujemy jazdę drogą wzdłuż 
skraju lasu i linii elektrycznej. Na skrzyżowaniu 
koło drewnianego krzyża skręcamy w lewo, 
przejeżdżając obok „Gospody pod Lasem”. 
Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg przy drew-
nianym kościele w Wachowie.

Wachów – Leśna (odcinek 1,3 km). 

Na skrzyżowaniu jedziemy na wprost w kierunku 
Leśnej. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą 
gruntową (obok drewniana dzwonnica) na końcu
miejscowości Leśna. 

5.

6.4.
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Walory historyczne, 
krajobrazowe i przyrodnicze 
trasy
Trasa 401 przecina ścisłe centrum Olesna. Warto za-
trzymać się i odpocząć na zrewitalizowanej w 2019 r. 
Promenadzie Miejskiej (między ul. Murka i Krzywą). 
Do dyspozycji plac zabaw i siłownia zewnętrzna 
oraz leżaki i tarasy na skarpie. Wszystko to ciekawie 

Wachów,
fot. Mirosław Dedyk

Wachów,
fot. Mirosław Dedyk

Leśna – Osiecko (odcinek 4,7 km). 

Ze skrzyżowania w Leśnej wjeżdżamy na drogę 
gruntową. Po 900 m na skrzyżowaniu dróg 
leśnych skręcamy w lewo. Po drodze mijamy 
leśny parking – miejsce wypoczynku z tablicami 
informacyjnymi Nadleśnictwa Olesno. Na skrzy-
żowaniu dróg leśnych po 1,9 km jedziemy na 
wprost aż do drogi asfaltowej w lesie (dystans 
3,4 km), którą przecinamy. Wyjeżdżamy z lasu 
w kierunku zabudowań. Po 4,7 km docieramy 
do skrzyżowania dróg w Osiecku.



wkomponowane w zieleń miejską, która zachwyca 
o każdej porze roku. 

Zaledwie kilka metrów dalej zatrzymać możemy się na 
również zrewitalizowanym oleskim rynku, z licznymi 
zabytkami: ratusz, kolumna maryjna, posąg św. 
Jana Nepomucena, czy też pobliski kościół pw. św. 
Michała. Tuż obok Rynku, w zabytkowej kamiennicy 
przy Jaronia znajduje się Oleskie Muzeum Regio-
nalne, które zwiedzać możemy bezpłatnie. Godziny 
otwarcia i informacja o bieżących wystawach na 
stronie www.oleskiemuzeum.pl.

Trasa wiedzie ku cennym przyrodniczo obszarom. 
Przecina Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Prado-
lina i źródliska rzeki Stobrawy”, który został powo-
łany w celu ochrony źródlisk oraz górnego biegu rzeki 
Stobrawy wraz z występującymi tam zbiorowiskami 
leśnymi oraz łąkami.

Dalej na południe, przy granicy z gminą Zębowice 
znajdują się dobrze zachowane siedliska leśne po-
rastające pasmo wzniesień otoczonych od północy 
i południa niewielkimi dolinami wzdłuż potoków. 
Większość obszaru porastają drzewostany o chara-
kterze kwaśnej buczyny, zaś w dolinach potoku 
oraz w miejscach źródliskowych wykształcają się 
niewielkie powierzchnie łęgu olszowo-jesionowego. 
Występuje tu gatunek wpisany do krajowej Czerwo-
nej Księgi Bezkręgowców – szklarnik leśny.

Studnia na rynku, fot. Mirosław Dedyk

Ratusz, fot. Mirosław Dedyk

Oleskie Muzeum Regionalne
fot. Mirosław Dedyk
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Trasa nr 411
Trasa wokół Olesna – 43,9 km.
Kucoby – Borki Wielkie – Sowczyce – Wysoka – 
Wachów – Łowoszów – Stare Olesno – Boroszów.
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Granica gminy (Obłąki) – Stare Kucoby (odcinek 
5,1 km).

Trasa rozpoczyna się na granicy z Gminą Radłów 
Polną drogą z Nowych Karmonek zmierzamy 
w kierunku przysiółka Obłąki – przecinamy 
drogę 494, wjeżdżamy w las, jedziemy prosto do 
Kucob. Na końcu miejscowości obok Ośrodka 
Wypoczynkowego Kucoby skręcamy w prawo 
w kierunku Starych Kucob. 

Stare Kucoby – Borki Wielkie (odcinek 3,3 km).

W Starych Kucobach na rozwidleniu dróg 
skręcamy w lewo, wjeżdżamy w drogę leśną (po 
drodze rzeka Łomnica). Na pierwszym rozwi-

1.

2.
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3.

Kucoby, widok z lotu ptaka,
fot. Mirosław Dedyk

Borki Wielkie, dawny młyn,
fot. Mirosław Dedyk

dleniu w lesie skręcamy w prawo, za ośrodkiem 
Agroturystycznym w Borkach Wielkich skrę-
camy w prawo (ul. Młyńska), a przy klasztorze 
Franciszkanów w prawo (ul. O. Alarda). Opis 
klasztoru przy trasie 17.

Borki Wielkie – Sowczyce (odcinek 8 km).

Z parkingu przy Klasztorze jedziemy w stronę 
Borek Małych. Na pierwszym rozwidleniu skrę-
camy w lewo i jedziemy drogą wzdłuż pól 
w kierunku Kuźnicy Boreckiej, gdzie na 
rozwidleniu skręcamy w prawo (ul. Kolonia 
Kuźnica Borecka). Na rozstaju dróg jedziemy 
prosto w kierunku przysiółka Sobisz. Kierujemy 
się prosto do ściany lasu. Na skrzyżowaniu 
dróg leśnych skręcamy w prawo i wyjeżdżamy 
wśród pól w kierunku Sowczyc. W Sowczycach 
skręcamy w prawo w ul. Długą (w lewo pałac 
w Sowczycach), mijamy tory kolejowe i dalej 
ul. Długą przekraczamy DK11. Dojeżdżamy do 
zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. 
Antoniego Padewskiego w Sowczycach.

Olesno, widok z lotu ptaka,
fot. Krzysztof Świtalski
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Walory przyrodnicze 
i historyczne trasy
Trasa 411 wiedzie przy zabytkowym drewnianym 
kościele pw. św. Marii Magdaleny, wzmiankowanym 
w 1679 r. i przebudowanym w 1789 r. Jest to obiekt 

Kościół NMP Wspomożenia Wiernych w Łowoszowie,
fot. Mirosław Dedyk

Sowczyce – Wysoka (odcinek 5 km).

Od kościoła w Sowczycach jedziemy na połu-
dnie ul. Krzywą. Na rozwidleniu dróg skręcamy 
w stronę lasu, do przysiółka Dąbrowa, gdzie 
skręcamy w prawo w kierunku Wysokiej – po 
drodze kościół pw. św. Małgorzaty (opisany przy 
trasie nr 52).

Wysoka – Wachów (odcinek 3,9 km).

Za kościołem skręcamy w lewo (ul. Dobrodzie-
ńska), jedziemy drogą asfaltową w kierunku 
Wachowic, przecinamy drogę 901, skręcamy 
w lewo w nowo wybudowaną ścieżkę rowerową, 
przy drugim rozwidleniu skręcamy w prawo 
w stronę Wachowa (ul. Kuczki). Dojeżdżamy 
do zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. 
Wawrzyńca w Wachowie.

Wachów – Łowoszów (odcinek 3,5 km).

Za kościołem skręcamy w prawo (ul. Polna). 
Na pierwszym rozwidleniu skręcamy w lewo 
w stronę lasu (ul. Długa). Dojeżdżamy do 

przysiółka Korzonki. Na rozwidleniu jedziemy 
prosto w stronę Łowoszowa (ul. Krzywa). 
Dojeżdżamy do drogi 494.

Łowoszów – Stare Olesno (odcinek 4,9 km).

Przekraczamy drogę 494 i dalej jedziemy 
prosto drogą wśród pól. Na drugim rozwidleniu 
skręcamy w lewo, na kolejnym w prawo na 
drogę asfaltową do Starego Olesna. Za pałacem 
kierujemy się w lewo i jedziemy wzdłuż Stobra-
wy. Docieramy do kościoła pw. Św. Marii Mag-
daleny w Starym Oleśnie.

Stare Olesno – granica województwa (odcinek 
10,2 km).

Przy kościele przekraczamy drogę DK11 i je-
dziemy prosto ul. Dziubek, do rozwidlenia przy 
ośrodku ANPOL. Skręcamy w lewo w stronę 
dworca PKP. Za torami kolejowymi jedziemy 
prosto w stronę Boroszowa. Na skrzyżowaniu 
w lesie z zieloną trasą rowerową jedziemy 
prosto drogą leśną wzdłuż linii elektrycznej. Po 
2,6 km skręcamy w lewo pod linią elektryczną. 
Droga prowadzi do stawu Żurawiniec. 

Dalej drogą na grobli przejeżdżamy na drugi 
koniec stawu. Po 3,9 km wyjeżdżamy na skraj 
lasu, skręcamy w prawo. Jadąc wzdłuż ściany 
lasu dojeżdżamy do Boroszowa. Przekraczamy 
szosę 487 w kierunku Biskupic. Mijamy 
zabyt-kowy drewniany kościół pw. św. Marii 
Magdaleny. Jedziemy dalej prosto aż do granicy 
gminy (trasa prowadzi dalej – do Biskupic 
w gminie Radłów).

4.



drewniany, kryty gontem, z dobudowaną w póź-
niejszym okresie wieżą. Orientowany kościół o wys-
troju rokokowo-klasycystycznym jest kościołem 
filialnym parafii Biskupice, choć w przeszłości był 
także filią Sternalic i Kościelisk. Wokół kościoła 
rozciąga się cmentarz przykościelny. Groby dawnych 
właścicieli majątku znajdują się wewnątrz kościoła 
pod posadzką i na zewnątrz. Na ich szczątki 
natrafiono podczas remontu drewnianej podłogi, 
o czym świadczą dwie zachowane płyty epitafijne 
oraz grób dziecka powszechnie kojarzony z dawnymi 
dziedzicami.

Boroszów – (Boroschau, Alteneichen) to wieś bogata 
w osobliwości przyrodnicze godna malarskich 
pejzaży. Rosną tam wiekowe dęby – pomniki  
przyrody, ciągnie się szachownica pól i łąk, znajdują 
się bagna i stawy (m.in. Żurawiniec). Ta mała wioska, 
leżąca w dorzeczu Prosny, należy do makroregionu 
Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Wzdłuż zachodniej, 
a częściowo południowej i północnej granicy wsi 
ciągną się pasy lasów. Jest to wieś o charakterze 
typowo rolniczym. W XIV w. należała do oleskiego 
konwentu kanoników regularnych św. Augustyna, 
którym wieśniacy z Boroszowa w każdy piątek 
dostarczali kosze świeżych ryb. We wsi było niegdyś 
aż kilkadziesiąt stawów. Przy owych stawach  
stawiano onegdaj domy, a świadczyć o tym ma  
rozczłonkowana zabudowa wsi. W 1574 r. nazwa 
tej wioski brzmiała Boroschow lub Boroschuw, 
zaś w 1743 r. mówiono o wsi Borosz. W latach 
trzydziestych XX w. wprowadzono niemiecką 
nazwę Alteneichen, co oznacza „stare dęby”. Do 
polskiej nazwy powrócono po II wojnie światowej. 
We wsi zachowały się pozostałości po dawnym 
zespole dworskim, w parku rosną dęby, które 
pamiętają stojący tam niegdyś zameczek, spalony 
w 1945 r. Pozostał po nim tylko podjazd dla karet. 
W Boroszowie niegdyś były dwa folwarki: stary 
i nowy. Na przestrzeni wieków wieś miała wielu 
właścicieli. W 1679 r. należała do hrabiego Ditricha 
Franckenberga, następnie do Jana Jerzego z tego 
samego rodu, a ostatnią zarządczynią wsi była Maria 
von Tucholka.
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Boroszów, Staw Żurawiniec,
fot. Mirosław Dedyk

Kościół św. Antoniego 
w Sowczycach,
fot. Mirosław Dedyk

Stadnina koni 
w Borkach Wielkich,
fot. Mirosław Dedyk



Trasa nr 414
Trasa czerwona – 5,5 km.
Olesno Rynek – Wojciechów – Siedem Źródeł. 

Trasa nr 414, czerwona, jest łącznikiem pomiędzy 
trasami nr 17 i 51, ułatwiającym dojazd do uroczyska 
„Siedem Źródeł”

Wojciechów – Siedem Źródeł (1,1 km).

Trasę zaczynamy przy szkole w Wojciechowie 
(ul. Szkolna). Przekraczając drogę krajową nr 
11 (ul. Kluczborska), wjeżdżamy na ul. Wilczą, 
następnie ul. Zdroje. Jedziemy nią aż do 
przejazdu kolejowego, gdzie za kilka metrów 
po lewej stronie wjedziemy na parking przy 
uroczysku Siedem Źródeł (opis przy trasie 51). 

1.
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Opisane w przewodniku trasy to tylko kilka z wielu 
propozycji rowerowych wycieczek po Ziemi Oleskiej.

Planując zwiedzanie gminy Olesno, warto zajrzeć na 
stronę internetową miasta www.olesno.pl, gdzie
znajdziesz więcej informacji o jego historii, zabytkach
i miejscach które warto zobaczyć, a w aktualnoś-
ciach i kalendarzu wydarzeń, przeczytasz o organizo-
wanych wydarzeniach na których warto być.

Profil Urzędu Miejskiego w Oleśnie znajdziesz także 
na Facebooku – kliknij „lubię to”, a będziesz z nami 
w stałym kontakcie.
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Ujęcie wody źródlanej przy uroczysku Siedem Źródeł, 
fot. Joanna Hęcińska

Dąb Papieski 
fot. Mirosław Dedyk

Pomnik św. Wojciecha 
w Wojciechowie, 
fot. Mirosław Dedyk
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Gmina Olesno 
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. 34 359 78 41-4, faks 34 359 72 83
www.olesno.pl, email: gmina@olesno.pl 


