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Wrzelowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną

W

rzelowiecki Park Krajobrazowy położony jest w południowo-zachodniej
części powiatu opolskiego. Charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi i kulturowymi.
Obszar ten jest bardzo zróżnicowany pod względem budowy geologicznej
i rzeźby terenu, co czyni go niezwykle atrakcyjnym w skali kraju, a nawet Europy. Na obszarze Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego znajduje się jedno z najcenniejszych geostanowisk projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły
– „Kamieniołom Piotrawin”. Jest to również znakomity punkt widokowy na rozległą
panoramę doliny Wisły.
Na wszystkich turystów czekają dobrze oznakowane szlaki, zarówno piesze, jak i rowerowe. Wędrując nimi możemy podziwiać malowniczą dolinę Wisły,
mozaikę sadów i lasów, tajemnicze wąwozy, cenne zabytki architektury sakralnej
i pałacowej.
Zapraszam do odwiedzania naszego Parku. Mam nadzieję, że informacje zawarte w przewodniku będą przydatne podczas zwiedzania Wrzelowieckiego Parku
Krajobrazowego.
Z turystycznym pozdrowieniem
Zenon Rodzik
Starosta Opolski
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Charakterystyka fizjograficzna
Wrzelowiecki Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 roku w celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazu kulturowego północno-zachodniej
części Wzniesień Urzędowskich oraz Małopolskiego Przełomu Wisły między Józefowem nad Wisłą a Piotrawinem. Obejmuje obszar o powierzchni 4 989 ha,
rozciągający się na terenie gminy Józefów nad Wisłą i Opole Lubelskie. W celu
zabezpieczenia Parku przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wyznaczono otulinę o powierzchni 13 625 ha na terenie gmin: Józefów
nad Wisłą, Łaziska i Opole Lubelskie.
K rainy geo gra f i c z ne Pod względem fizjograficznym Wrzelowiecki Park
Krajobrazowy położony jest w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej w obrębie
mezoregionów: Wzniesienia Urzędowskie, Małopolski Przełom Wisły i Kotlina
Chodelska.
Zarys budow y geol ogic zn ej Obszar Parku należy do jednostki geologicznej zwanej Niecką Lubelską. W podłożu występują utwory kredowe. Są to
skały węglanowo-krzemionkowe i węglanowe w postaci margli, wapieni piaszczystych typu gez oraz bardzo twardych i odpornych wapieni typu opok. Na skałach
kredowych zalegają utwory czwartorzędowe w postaci piasków i żwirów oraz
glin zwałowych i lessów.

Pejzaż Wrzelowieckiego PK (JR)
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Rze źb a t e re nu Zmienność budowy geologicznej podłoża warunkuje rzeźbę terenu Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Centralną i wschodnią część
Parku budują lessy, które występują w postaci płata o grubości od kilku do kilkunastu metrów, rozciągającego się pomiędzy Potokiem Wrzelowieckim a Podlipiem. Jest to najwyżej położony obszar Parku, który w okolicach miejscowości
Świdry osiąga wysokość bezwzględną ponad 230 m n.p.m., zaś w okolicach
dawnej cegielni w Białowodzie – 240 m n.p.m. Obszar ten obniża się w kierunku
zachodnim w stronę doliny Wisły, południowym ku dolinie Wyżnicy i Podlipia
i północnym, w kierunku Kotliny Chodelskiej. W lessach wody roztopowe i opadowe wydrążyły malownicze wąwozy osiągające do 25 m głębokości i do kilku
kilometrów długości. Występują tu również parowy, suche dolinki oraz głębocznice – sztuczne wąwozy powstałe na skutek działalności człowieka. W ujściowym
rejonie Potoku Wrzelowieckiego i Podlipia, a także w dolinie Wisły występują
obszary dużego nagromadzenia piasków i żwirów tworzące pola wydmowe, równiny i zagłębienia. Z bardzo twardych opok zbudowane jest wysokie prawe zbocze
doliny Wisły na odcinku od Józefowa nad Wisłą do Piotrawina. Na tym obszarze
w miejscowości Kolonia Kaliszany znajduje się nieczynny „Kamieniołom Piotrawin”, odsłaniający utwory końca ery mezozoicznej.

Geostanowisko „Kamieniołom Piotrawin” (WL)

Na północ od Piotrawina rozciąga się otulina Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje ona obniżony prawy brzeg Wisły oraz kotlinę, która zbudowana
jest z margli i kredy piszącej. Najniżej położonym fragmentem otuliny jest dolina Wisły (ok. 130 m n.p.m.) w okolicach miejscowości Piotrawin. W północno-wschodniej części otuliny (okolice Leonina, Tarnin i Stanisławowa) krasowiejąca
kreda pisząca utworzyła łagodne zagłębienia bezodpływowe.
Gleby Budowa geologiczna, jak również rzeźba terenu i stosunki wodne wpływają na zróżnicowanie pokrywy glebowej. W zachodniej części Wrzelowieckiego
Parku na skałach węglanowych typu opok, margli i kredy piszącej wykształciły się rędziny. Centralną i południowo-wschodnią część parku oraz jego otuliny
pokrywają gleby brunatne i pseudobielicowe wytworzone na lessach i glinach.
Są to bardzo urodzajne gleby, na których prowadzona jest intensywna uprawa
krzewów owocowych i sadów. Na wydmach piaszczystych wytworzyły się bielice.
Obszary te porośnięte są głównie przez bory sosnowe. W dolinach rzek występują mady. Lokalnie występują również torfy i muły organiczne.
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Wody pow i e rz c hni owe Sieć rzeczna Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego jest bardzo uboga. Obszar Parku odwadniany jest przez Wisłę i jej dopływ
Potok Wrzelowiecki, zwany Wrzelowianką o długości 10,1 km. Potok Wrzelowiecki zasilany jest przez silne źródła bijące we Wrzelowcu. Posiada również dopływy
w postaci rowów melioracyjnych odwadniających łąki pomiędzy Kluczkowicami,
a Kręciszówką. Dolina potoku tworzy przyrodniczą i krajobrazową oś parku. Jej
strome zbocza, pocięte wąwozami i pokryte lasem, zbliżają się miejscami na tyle
do siebie, że nadają dolinie charakter malowniczego wąwozu. W dolnym odcinku
dolina rozszerza się i łączy z doliną Wisły w pobliżu miejscowości Kolczyn. Potok
Wrzelowiecki zasila liczne stawy hodowlane między miejscowościami Wrzelowiec
i Kluczkowice Osiedle. W północno-wschodniej części otuliny Wrzelowieckiego
Parku Krajobrazowego znajduje się strefa źródliskowa rzeki Jankówki. W granicach otuliny znajdują się również źródła rzeki Podlipie. Rzeką tą poprowadzono
południowo-wschodnią granicę otuliny Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.

Wisła koło Piotrawina (WL)

K lim at Klimat Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego kształtowany jest przez
masy powietrza polarno-morskiego oraz polarno-kontynetalnego. Średnia temperatura roku wynosi 7,8oC; dla najzimniejszego miesiąca (stycznia) – 4,1oC,
a dla najcieplejszego (lipca) +18,1oC. Długość okresu wegetacyjnego wynosi
218-220 dni. Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Średnia
roczna suma opadów wynosi 656 mm, charakterystyczne są częste opady gradowe. Trwałość pokrywy śniegowej określana jest na ok. 60 dni. Obszar Parku
jest uprzywilejowany pod względem klimatycznym. Wyróżnia się jedną z największych ilości dni z optymalną dla człowieka temperaturą powietrza (43 dni)
i najdłuższym na Lubelszczyźnie okresem lata (średnio 102 dni). Łagodność klimatu sprzyja intensywnym uprawom sadowniczym i warzywniczym.
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S z at a r o ś l i nna Na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego dominują zbiorowiska roślin upraw polnych oraz lasy. Dość duży udział mają tu
zbiorowiska łąkowe, pastwiskowe i sadów owocowych. Sporadycznie występują
zbiorowiska wodne i nadwodne, bagienne i kserotermiczne. Spośród wymienionych zbiorowisk roślinnych
do najbardziej atrakcyjnych
pod względem turystycznym
należą zbiorowiska leśne
oraz kserotermiczne. Lasy,
zajmujące prawie 40% powierzchni Wrzelowieckiego
Parku Krajobrazowego, cechuje duży stopień naturalŁany zawilców w runie leśnym wczesną wiosną (JR)
ności i wysoki udział płatów
leśnych o cennych przyrodniczo, starych drzewostanach. Przeważają bory mieszane sosnowo-dębowe oraz
grądy grabowo-dębowe. Gatunkami charakterystycznymi dla runa leśnego borów
mieszanych są: turówka wonna, pomocnik baldaszkowy i widłak jałowcowaty.
W runie leśnym grądów można zaobserwować rzadkie i chronione gatunki roślin,
jak np.: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, parzydło leśne, bluszcz pospolity,
barwinek pospolity, tojad mołdawski, tojad dzióbaty, pluskwica europejska. Na
nasłonecznionych zboczach doliny Wisły, na odcinku od Józefowa nad Wisłą do
Piotrawina, występują interesujące zbiorowiska kserotermiczne z wiśnią karłowatą, omanem wąskolistnym, miłkiem wiosennym i powojnikiem prostym. Na
wydmach spotykany jest pięknie pachnący goździk piaskowy.
Świat zw i e rz ę c y Fauna Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem, uzależnionym od rodzaju pokrywy roślinnej,
ukształtowania powierzchni oraz stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego przez człowieka. Największa różnorodność fauny występuje w lasach
w pobliżu zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Kluczkowice Osiedle
i w rejonie Gór Kluczkowickich. W tych wielogatunkowych i różnowiekowych lasach występują ssaki: borsuki, sarny, jelenie, dziki, kuny, łasice i tchórze. Stwierdzono również obecność bardzo rzadko występującej w Polsce orzesznicy. Spośród płazów na obszarze parku zaobserwowano występowanie rzekotki, ropuchy
szarej i zielonej. Wśród gadów na uwagę zasługuje żmija, padalec, zaskroniec
oraz jaszczurka zwinka i żyworódka. W rejonie parku dość bogato reprezentowana jest fauna ptaków. Zaobserwowano występowanie muchołówki małej
i żałobnej, krętogłowa, dzięcioła średniego, rudzika, świstunki leśnej i wilgi. Na
stawach w miejscowości Kluczkowice Osiedle występuje m.in. czernica, łyska,
perkoz dwuczuby i trzciniak. Na szczególną uwagę zasługuje dolina rzeki Wisły.
Występujące w korycie liczne mielizny, piaszczyste plaże oraz wyspy porośnięte
zaroślami wiklinowymi są miejscem gniazdowania i żerowania bogatej awifauny. Na jednej z wysp w okolicach miejscowości Kolonia Kaliszany nieprzerwanie
od 1993 roku ornitolodzy organizują obozy ornitologiczne. Ponad 60 ptaków
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zaobrączkowanych w ramach prac obozów, zostało ponownie zaobserwowanych
w różnych częściach Europy, a nawet Azji (Bahrajn). W dolinie Wisły stwierdzono
co najmniej 210 gatunków ptaków w tym ponad 150 lęgowych. Ponad 30
z nich ma status ginący lub silnie zagrożony, np.: bąk, błotniak łąkowy, ostrygojad, sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna, brzegówka, podróżniczek.
Obóz ornitologiczny w Kaliszanach (JR)

Wisła jest również ważnym w skali Europy szlakiem, wzdłuż którego odbywają
się sezonowe wędrówki ptaków. Obszar Parku charakteryzuje się dużą różnorodnością owadów, na którą składa się wiele gatunków rzadkich trzmieli i motyli,
wśród których wyróżnia się efektowny paź królowej.
Pomniki prz yro dy W granicach parku licznie występują wiekowe drzewa.
Największe skupisko drzew pomnikowych znajduje się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Kluczkowice Osiedle. Możemy podziwiać tam
imponującej wielkości dęby szypułkowe i sosny.
Pomnikowy dąb przy drodze koło wsi
Kluczkowice (WL)
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Pomnikowa sosna w parku pałacowym (WL)

ś r o d o w i s k o

k u l t u r o w e

O dużej atrakcyjności Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego decydują nie
tylko walory przyrodnicze, ale i cenne zabytki architektury, zwłaszcza sakralnej
i dworsko-pałacowej. Na terenie Parku i w jego otulinie turysta znajdzie dawne
miasteczka z rynkami, wsie ze starymi zagrodami, a przy nich kapliczki i krzyże
przydrożne, murowane kościoły, dwory i folwarki oraz młyny.

w y b r a n e

z a b y t k i

Kościoły i zespoły kościelne:
Józefów nad Wisłą – zespół klasztorny pobernardyński zbudowany w latach
1730-1743 z fundacji Andrzeja Potockiego, obejmujący:
• kościół barokowy (dwuwieżowy) pw. Bożego Ciała, remontowany gruntownie na przełomie XIX i XX w., spłonął wraz z wyposażeniem w roku 1915
i 1944, odbudowany po II wojnie światowej,
• klasztor pobernardyński (dwukondygnacyjny, usytuowany poprzecznie
w stosunku do osi podłużnej kościoła), kasacja zakonu nastąpiła w 1864 r.,
budynek spłonął podczas wojny w 1915 r. i w 1944 r., odbudowany po
II wojnie światowej,
• dzwonnicę i ogrodzenie.

Kościół w Józefowie nad Wisłą (WL)

Piotrawin – zespół kościelny w skład którego wchodzą:
• kościół gotycki pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława B.M., wybudowany w latach 1437-1441 z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego, po uszkodzeniach
podczas I wojny światowej restaurowany w latach 1914-1915 przez arch.
Jana Koszczyca Witkiewicza,
• murowana kaplica pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa, również z lat
1437-1441,
• murowana dzwonnica z 1791 r.,
• ogrodzenie murowano-żelazne z bramą i bramkami z 1902 r.,
• murowana plebania z 1902 r.
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Kościół w Piotrawinie (WL)

Kaplica grobowa w Piotrawinie (WL)

Rybitwy – zespół kościelny obejmujący:
• kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych wybudowany w stylu renesansu
lubelskiego w latach 1613-1631 z fundacji Katarzyny Ossolińskiej i Zbigniewa Sieneńskiego oraz jego żony Krystyny z Uhrowieckich wraz z dobudowaną w 1842 r. do ściany wschodniej świątyni neogotycką kaplicą grobową
hr. Ksawerego Franciszka Niesiołowskiego,
• neogotycka dzwonnica oraz bramka wykonana w 1927 r.,
• cmentarz wraz z drzewostanem.

Kościół w Rybitwach (JR)
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Wrzelowiec – zespół kościelny, w skład którego wchodzą:
• kościół klasycystyczny pw. Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony przez Zofię Lubomirską w latach 1777-1784, restaurowany w 1867 r. (zakrystia
i przedsionek dobudowane w 1902 r.), gruntownie restaurowany w latach
1914-1918,
• murowana dzwonnica z końca
XVIII w.,
• murowane ogrodzenie cmentarza
kościelnego z czterema kapliczkami na narożach i bramką z końca
XVIII w.,
• „stara plebania” z 1801 r.,
• murowana organistówka z 1905 r.
Kościół we Wrzelowcu (JR)

Wrzelowiec – cmentarz parafialny założony w I poł. XIX w. z kaplicą Kleniewskich z czerwonej cegły a’la rotunda
z portykiem z 1926 r., ogrodzony pełnym ceglanym murem z bramą i furtkami po bokach z XIX w.
Kaplica grobowa Kleniewskich (WL)

Wybrane obiekty sakralne:
Piotrawin – murowana kapliczka Matki Boskiej z 1880 r.
Piotrawin – murowana kapliczka św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w.
Góry Kluczkowickie – kapliczka przydrożna
Józefów nad Wisłą – neogotycka kapliczka przydrożna z pocz. XX w. z rzeźbą
Matki Boskiej
Józefów nad Wisłą – kapliczka przydrożna na cześć partyzantów z 1833 r.
Kaliszany Kolonia – murowana kapliczka św. Stanisława bpa. z I poł. XX w.
Kaliszany – murowana kapliczka
przydrożna z II poł. XIX w.
Łopoczno – kapliczka przydrożna
z rzeźbą Matki Boskiej
Rybitwy – Kapliczka Matki Boskiej
w Dzieciątkiem z I poł. XIX w.
Wrzelowiec – drewniana kapliczka
św. Jana Nepomucena z przełomu
XVIII i XIX w.

Kapliczka św. Jana
Nepomucena
w Piotrawinie (WL)
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Kapliczki przydrożne (WL)

Kapliczka św. Jana Nepomucena we Wrzelowcu (WL)

Zespoły pałacowe wraz z parkami:
Józefów nad Wisłą – zespół pałacowo-parkowy obejmujący:
• pałac przebudowany w II poł. XVIII
w. oraz przed II wojną światową
przez Jana Koszczyca Witkiewicza,
po zniszczeniach wojennych poddany w latach 60-tych generalnemu remontowi, park z rzeźbą – kamienna
ławka parkowa z rzeźbą Chrystusa.
Ławka w parku z rzeźbą Chrystusa (WL)

Pałac w Józefowie nad Wisłą (WL)

Kluczkowice Osiedle – zespół pałacowo-parkowy, w skład którego wchodzą:
• pałac murowany z lat 1821-1831, przebudowany w końcu XIX według projektów Konstantego Wojciechowskiego i Kazimierza Skórewicza,
• stajnia murowana (wozownia) z I poł. XIX w.,
• park krajobrazowy zaprojektowany przez Edmunda Jankowskiego.
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Pałac w miejcowości Kluczkowice Osiedle (WL)

Piotrawin – zespół pałacowy obejmujący:
• neoklasycystyczny murowany pałac, wzniesiony na 10 metrowej skarpie wiślanej, pełniący od XVIII do XIX w. funkcję plebanii, przebudowany w końcu XIX
w. i w 1927 r. od strony zachodniej posiada taras z widokiem na dolinę Wisły,
• murowany spichlerz z suszarnią z lat 20-tych XX w.

Pałac w Piotrawinie (JR)

Małomiasteczkowy układ urbanistyczny Józefowa nad Wisłą.
Miasto Józefów założone zostało przez Andrzeja Potockiego w 1687 roku. Prawa
miejskie utraciło po powstaniu styczniowym w 1868 r. Od 2004 r. obowiązuje
nazwa Józefów nad Wisłą, zmieniona uchwałą Rady Ministrów w celu odróżnienia jej od innych nazw miejscowości w województwie lubelskim o tym samym
brzmieniu.
Do czasów obecnych zachował się zabytkowy układ urbanistyczny z XVII w. – rynek zbliżony do kwadratu i szachownicowy układ ulic i zabudowy. Od pierwszych
lat istnienia miasta na rynku stał barokowy ratusz, który wraz z zabudową rynku
uległ częściowemu zniszczeniu w 1881 r. wskutek pożaru miasta. Ostatecznie
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został zniszczony w czasie II wojny światowej. W XVIII wieku przy głównych
drogach wychodzących z rynku znajdowały się 3 murowane bramy miejskie (Lubelska, Zamojska i Chruślińska).
W pierwszej połowie XIX w. odnotowano istnienie apteki, szpitala, szkoły żydowskiej dla dzieci i szkoły elementarnej. Po powstaniu styczniowym w 1868 r. Józefów nad Wisłą stracił prawa miejskie, władze carskie dokonały kasaty klasztoru
bernardynów, a do obiektów poklasztornych przeniesiono szkołę elementarną
i pocztę. Pożar miasta (głównie zabudowy rynkowej) w 1881 r., a następnie
olbrzymie zniszczenia wojenne w latach 1914-1915 spowodowały regres osady
miejskiej. W historii Józefowa nad Wisłą istotną rolę odegrała ludność żydowska,
która od połowy XVIII w. aż do 1942 roku stanowiła zdecydowaną większość
ludności miasteczka. Prawdopodobnie, wraz z założeniem miasta, Żydzi wznieśli
drewnianą synagogę oraz otrzymali miejsce na cmentarz (kirkut) usytuowany
na południowy wschód od miasta. W późniejszym czasie powstały 3 obiekty:
bożnica (prawdopodobnie w XVIII w.), dom modlitwy (po wojnie w budynku tym
mieściła się remiza OSP) oraz mykwa – łaźnia żydowska w miejscu ujścia rzeki
Wyżnicy do Wisły (obecnie pozostał mur oporowy mykwy).

Ostatnia macewa na kirkucie
w Józefowie nad Wisłą (WL)

Ujście Wyżnicy do Wisły w Józefowie nad Wisłą (WL)
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Mur oporowy dawnej mykwy (WL)

Dzisiejszy charakter zabudowy Józefowa nad Wisłą nie przypomina dawnego
układu miasteczka. Przetrwała murowana zabudowa z okresu międzywojennego
w rynku oraz przy ul. Opolskiej, Urzędowskiej i Parkowej. Dobrze zachowany jest
układ szachownicowy rynku z ulicami zatylnymi: Nadwiślańską, Cichą, Partyzantów, Nową i Zieloną oraz ulicami wylotowymi: Urzędowską (dawnym traktem
chruślińskim), Opolską (traktem lubelskim), Powstańców (traktem zamojskim)
i jej przedłużeniem w kierunku północnym – ulicą Parkową. Rynek stracił swoją
czytelność poprzez wprowadzenie zadrzewionego skweru oraz przystanku autobusowego z bezstylowym budynkiem dworca.
Rynek w Józefowie nad Wisłą (JR)

Obok najciekawszych miejsc i budynków Józefowa nad Wisłą poprowadzono
ścieżkę edukacyjną pn. „Śladami historii”, znakowaną na czerwono. Początek
i koniec ścieżki znajduje się na rynku przy tablicy informacyjnej. Wędrując ścieżką można zobaczyć zabytki, pozostałości dawnej zabudowy nadwiślańskiego
miasteczka oraz malownicze ujście rzeki Wyżnicy do Wisły. Przez Józefów nad
Wisłą przebiega szlak rowerowy znakowany na czerwono z Kazimierza Dolnego
do Kraśnika. Trasę szlaku prezentuje tablica informacyjna zlokalizowana w południowo-zachodniej części rynku. Obok tablicy swój początek ma szlak rowerowy
znakowany na zielono o nazwie „Małopolski Przełom Wisły”.
Małomiasteczkowy układ urbanistyczny Wrzelowca.
Wrzelowiec został założony w 1543 r. przez Mikołaja Wrzelowskiego. Było to
małe, rolnicze miasteczko, które prawa miejskie utraciło w 1824 roku. Z układu
urbanistycznego Wrzelowca zachował się czworoboczny rynek, z którego naroży wychodzą uliczki o tzw. układzie wirowym. Wnętrze rynku zajmują zieleńce,
Wrzelowiec – domy przy rynku (WL)
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przecięte drogą Opole Lubelskie – Józefów nad Wisłą z północnego wschodu na
południowy zachód. Zabudowa rynku jest bardzo skromna, parterowa typu wiejskiego, a nie małomiasteczkowego. Możemy tu spotkać liczne domy drewniane
i murowane z białego kamienia z początku XX w.
Na wzniesieniu ponad rynkiem od strony północnej znajduje się klasycystyczny
kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej. Budowla założona jest na rzucie ośmioboku nakrytego kopułą z latarnią oraz dwoma prostokątnymi przybudówkami,
zwieńczonymi trójkątnymi szczytami. Obok znajduje się dzwonnica parawanowa z dwoma arkadami na dzwony oraz zabytkowa plebania i organistówka.
Na terenie leżącego nieopodal cmentarza wznosi się kaplica grobowa Kleniewskich. Wchodząc na cmentarz po prawej stronie można zobaczyć pomnikowy
okaz dębu szypułkowego oraz okazałe żywotniki (tuje) przy kaplicy grobowej
Kleniewskich.

Dawna Szkoła Ziemianek (WL)

Budynek plebanii (WL)

Na północ od kościoła znajduje się jednopiętrowy budynek, wybudowany ok.
1900 r. przez Kleniewskich w tzw. „stylu powiślańskim”- z kostki wapiennej z ceglanym detalem. Mieściła się tu dawna „Szkoła Ziemianek”, zaś po I wojnie światowej szkoła państwowa zwana „Murowanką”. Kleniewscy założyli we Wrzelowcu
w 1896 r. fabrykę koszyków, z której wyroby trafiały na Syberię i do Kurlandii.
Przez środek rynku przebiega szlak rowerowy „Opole Lubelskie-Kluczkowice Pałac”, znakowany na zielono. Z przebiegiem szlaku można zapoznać się na rynku
obok kościoła, przy tablicy informacyjnej. Podróżując szlakiem przez Wrzelowiec
w kierunku zachodnim, można zobaczyć wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych z przełomu XIX i XX w.
Na j c i e k aw s z e z e w z gl ę d ó w t u r y s t y c z ny c h ob i e k t y t o :
Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Kluczkowice Osiedle.
Zespół pałacowo-parkowy położony jest w malowniczej, dolinie Potoku Wrzelowieckiego, będącego osią przyrodniczą i krajobrazową Wrzelowieckiego Parku
Krajobrazowego. W skład zespołu wchodzi zabytkowy klasycystyczny pałac z lat
1821-1831. Po zakupie Kluczkowic w 1871 r. Kleniewscy rozbudowali i przekształcili pałac w latach 80-tych XIX w. w duchu klasycystycznym wg projektu
Konstantego Wojciechowskiego i Kazimierza Skórewicza. Rozbudowali również
folwark, browar, stawy oraz wybudowali leśniczówkę. Obecnie w pałacu mieści
się Muzeum Regionalne w Kluczkowicach oraz Zespół Szkół Zawodowych im.
Stanisława Konarskiego. Największą atrakcją Muzeum jest biblioteka w stylu
zakopiańskim projektu Stanisława Witkiewicza. Okazały dawny salon z oryginal14

Pałac Kleniewskich (WL)

Wnętrze pałacu (JR)

nymi neoklasycystycznymi obramieniami drzwi i okien, jest miejscem ekspozycji
zabytków archeologicznych pochodzących z badań wykopaliskowych z terenu powiatu opolskiego (Chodlik, Żmijowiska, Nieszawa Kolonia).
Pomieszczenie dawnej jadalni, z zachowanymi neorenesansowymi obramieniami
okien i drzwi jest miejscem prezentacji eksponatów ze sztuki ludowej naszego
regionu. Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym w stylu angielskim, założonym według projektu Zygmunta Jankowskiego i Waleriana Kronenberga. Park
powstał z wydzielonego z okolicznych lasów obszaru i wynosił pierwotnie 30 ha.
Przemysław Kleniewski w 1925 roku na części parku założył nowoczesny sad
w związku z czym jego areał zmniejszył się do 13 ha. Obecnie powierzchnia
samego parku bez terenu przypałacowego i zabudowań liczy sobie niecałe 9 ha.
Teren parku jest urozmaicony, falisty, z przebiegającym przez jego środek z południa na północ wąwozem. Park składa się z dwóch stref. Od zachodu i północy
tworzy go las z naturalnym dla tego siedliska drzewostanem. Można spotkać
tam okazałe dęby, graby, lipy i sosny. Wiosną runo leśne bieli się zawilcami. Można spotkać tu bluszcz pospolity – zarówno w runie jak i pnący się po drzewach.
Południowo-wschodnia część parku, leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu,
posiada układ regularny, zagospodarowany, składający się z obszernego trawnika
z rabatami bylinowymi i kwiatów rocznych zmienianych sezonowo. Największa
rabata, eliptycznego kształtu, znajduje się przed tarasem frontowym pałacu.
Na uwagę zasługują pomnikowe okazy dębów szypułkowych. Każdy z nich nosi
imię członków rodziny Kleniewskich. Stoi tam jeszcze obumarła pomnikowa jodła kalifornijska o imieniu Maria Kleniewska. W otoczeniu pałacu zachowała się
również dawna stajnia (wozownia).
Park przy pałacu (WL)
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Kościół w Piotrawinie – perła gotyku
Na wysokim brzegu wiślanym w miejscowości Piotrawin w latach 1437-1441
wzniesiono kościół i kaplicę grobową Piotrawina z fundacji bpa Zbigniewa Oleśnickiego. Zachowała się pierwotna, średniowieczna bryła kościoła, krzyżowo-żebrowe sklepienie oraz tablica erekcyjna z 1440 r. Piotrawin już od wieku XII
był ważnym ośrodkiem kultu św. Stanisława, owianego legendą o wskrzeszeniu Piotra Strzemieńczyka z Janiszowa – zgodnie z „Rocznikami kapituły krakowskiej” w 1079 r. Na pamiątkę wskrzeszenia rycerza, biskup Stanisław ze
Szczepanowa miał zerwać gałązkę lipy i wsadziwszy ją wierzchołkiem w ziemię
w pobliżu grobu rzekł: „Rośnij na pamiątkę!” Lipa, która robiła wrażenie drzewa
rosnącego korzeniami do góry, dotrwała do 1930 r. kiedy to zniszczyła ją burza.
Wchodząc na cmentarz kościelny po lewej stronie kaplicy grobowej Piotrawina,
można zobaczyć lipy wyrastające z pnia legendarnego drzewa. Na terenie cmentarza kościelnego, tuż obok bramy wejściowej rośnie jeszcze jedna lipa, która ze
względu na swoje rozmiary objęta została ochroną w formie pomnika przyrody.
Za ogrodzeniem kościelnym na skarpie wiślanej w 2007 r. wybudowano Drogę
Krzyżową. Warto w ciszy i zadumie przejść obok wszystkich jej stacji. Idąc dalej można zobaczyć również Wisłę, zabytkowy pałac oraz tajemnicze kamienne
kapitele jońskie. Sprowadził je do Piotrawina w latach 1770-1772 biskup krakowski Kajetan Sołtyk. Zamierzał
on wybudować w Piotrawinie
monumentalną kolegiatę ku czci
św. Stanisława. Mimo rozpoczętych prac świątynia nie powstała, gdyż biskup został aresztowany i wywieziony przez Rosjan do
Kaługi. Pojedyncze kapitele możemy spotkać w Piotrawinie przy
drodze prowadzącej do Józefowa
nad Wisłą. Służą one za podstaGłowice jońskie (JR)
wy przydrożnych kapliczek.
Odrosty starej lipy (JR)
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„Kamieniołom Piotrawin”
Położony jest na północnym skraju miejscowości Kolonia Kaliszany. To jedno z najbardziej interesujących stanowisk geologicznych planowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły. W wysokiej na prawie 40 m ścianie wyrobiska odsłaniają się
skały węglanowe bogate w skamieniałości pochodzące z końca ery mezozoicznej.
Można tu spotkać między innymi liczne skamieniałości amonitów i belemnitów.
Surowce skalne pozyskiwane w kamieniołomie były wykorzystywane na większą
skalę w hydrotechnice, przy regulacji Wisły. W latach 90-tych dokonano rekultywacji kamieniołomu. Na jego skarpach występują ciekawe zbiorowiska roślinności stepowej i ciepłolubnej. Jest to również znakomity punkt widokowy na
rozległą panoramę doliny Wisły i jej koryta z piaszczystymi plażami – łachami
oraz ostrogami (formami antropogenicznymi), wykonanymi z wapieni pochodzących z tutejszego kamieniołomu. Daleko na horyzoncie widać stąd cementownię
w Ożarowie oraz najwyższe pasma Gór Świętokrzyskich – pasmo Łysogór i pasmo Jeleniowskie.

Skamieniałości, ośródki i odciski mieszkańców morza kredowego (JR)

„Kamieniołom Piotrawin” (JR)
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Źródło Potoku Wrzelowieckiego (Wrzelowianki)
W miejscowości Wrzelowiec, tuż za budynkami kościelnymi w lokalnym obniżeniu
terenu, znajduje się bardzo wydajne źródło wód kredowych. W latach 60-tych
i 70-tych źródło to miało odpływ rzędu 30-50
litrów na sekundę. Maksymalną jego wydajność
zarejestrowano w sierpniu 1966 r. i wynosiła
ona 109 litrów na sekundę, zaś minimalna, którą
stwierdzono we wrześniu
1991 r., nie przekraczała
10 litrów na sekundę.
Zdaniem miejscowej ludności woda ma uzdrowiObszar źródliskowy Potoku Wrzelowieckiego (JR)
cielską moc. Do źródła
można dojść z centrum
Wrzelowca ulicą Kościelną. Obszar źródliskowy
wygląda szczególnie malowniczo wczesną wiosną. Kwitnące mniszki,
głowiaste wierzby i stare
drewniane domy przypominają tu mazowieckie
krajobrazy.

Źródła Potoku Wrzelowieckiego (JR)
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t u r y s t y k a

ścieżki

przyrodnicze

i

spacerowe

Ścieżka przyrodnicza ZŁOTA GÓRA
► Trasa:
piesza i rowerowa
► Przebieg: Szkoła Podstawowa w Chruślinie → Złota Góra →
		
Szkoła Podstawowa w Chruślinie
► Długość: 4 km, czas przejścia ok. 2 godziny
► Uwagi praktyczne: Na ścieżkę warto wybrać się wczesną wiosną
w trakcie kwitnienia sadów oraz jesienią przed zbiorami jabłek. Ze
względu na podłoże lessowe wycieczkę należy zaplanować w dni pogodne. W dni deszczowe trasa staje się zbyt błotnista.
Ścieżka ma kształt pętli i zaczyna się obok Szkoły Podstawowej w Chruślinie. Poprowadzona jest zboczem doliny rzeki Podlipie, dalej skręca w kierunku jej wierzchowiny porozcinanej siecią wąwozów lessowych i porośniętej lasem. Odnoga ścieżki
dochodzi do śródleśnej polany, na której znajduje się pomnik powstańców styczniowych. Następnie, po przejściu przez las, wraca wśród sadów do Szkoły w Chruślinie.

Przystanek 1 Szkoła Podstawowa w Chruślinie
Ścieżka zaczyna się obok tablicy informacyjnej znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Chruślinie. Szkoła powstała w 1916 r., a w obecnym budynku mieści
się od 1968 r. Od 2003 r. posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej
Zdrowie. W szkole funkcjonują różne koła zainteresowań, jak: Koło Młodych
Ekologów, Liga Ochrony Przyrody – realizujące projekty popularyzujące wiedzę
o przyrodzie i jej ochronie. Przy szkole znajduje się tablica odsłonięta jesienią
1993 r. upamiętniająca 65 rocznicę powstania Ligi Ochrony Przyrody.
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Po zapoznaniu się z przebiegiem ścieżki,
trzeba udać się drogą asfaltową w kierunku
zachodnim. Ze względu na duże nasilenie
ruchu kołowego należy zachować szczególną ostrożność.
Tablica informacyjna w Chruślinie (RJ)

Przystanek 2 Dolina rzeki Podlipie
Po lewej stronie trasy widzimy dolinę rzeki Podlipie. Jest to niewielki ciek wodny
będący dopływem rzeki Wyżnicy. Wzdłuż rzeki poprowadzona jest południowa
granica otuliny Wrzelowieckiego PK. Po przejściu ok. 600 m, na skrzyżowaniu
z drogą polną obok krzyża, skręcamy w prawo i idziemy w kierunku północnym.
Trasa przebiega dalej utwardzoną drogą polną, która wiedzie kotliną otoczoną
wzniesieniami pokrytymi kilkumetrową warstwą utworów lessowych. Wody opadowe oraz roztopowe wyrzeźbiły w nich sieć wąwozów lessowych porośniętych
żyznymi lasami. W końcowym odcinku kotliny widoczne są po lewej stronie tarasy utworzone z wąskich działek, na których rosną drzewa i krzewy owocowe.

Pejzaż z okolic Chruśliny (WL)

Wycieczka na trasie ścieżki (JR)

Przystanek 3 Głębocznica lessowa
Po przejściu ok. 1500 m, na końcu kotliny ścieżka dochodzi do ściany lasu, gdzie
znajduje się rozwidlenie dróg. W miejscu tym odnoga ścieżki skręca w pierwszą
drogę w lewo i biegnie przez las głębocznicą lessową w kierunku północnym.
Droga wcina się w pokrywę lessową tworząc głęboki wąwóz o stromych, prawie
pionowych ścianach, przerośniętych korzeniami rosnących na wierzchowinie
drzew. Wpatrując się uważnie można tu zobaczyć „pełzające” drzewa, rosnące
na stromych ścianach, a także kilka stanowisk paprotki zwyczajnej.
Głębocznica lessowa (WL)
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„Pełzające” drzewo (JR)

Przystanek 4 Złota Góra – pomnik powstańców
Po ok. 120 m kończy się głębocznica i ścieżka skręca ostro w lewo, a następnie biegnie w kierunku południowym nad głębocznicą do pomnika powstańców
styczniowych. W miejscu tym rozegrały się dwie bitwy. Pierwszą stoczyły w dniu
30 maja 1863 r. oddziały dowodzone przez pułkownika Lelewela-Borelowskiego.
Powstańcy ponieśli straty i wycofali się przez Lasy Lubartowskie do Garwolina.
Okoliczni mieszkańcy nazwali to miejsce „Parszywą Górą”. Druga bitwa rozegrała się 4 sierpnia 1863 r. Gen. Michał Heidenreich-Kruk odparł trzykrotny szturm
wojsk carskich i dokonał kontrataku. Powstańcy ścigali uciekających aż do Urzędowa, gdzie stoczyli z nimi walkę. Zwycięstwo nad silniejszym przeciwnikiem
i zmuszenie go do ucieczki z pola bitwy sprawiło, że Parszywą Górę nazwano
Złotą Górą i ta nazwa przetrwała. Bitwę upamiętnia pomnik wystawiony tu
w 1929 r. oraz tablica pamiątkowa ufundowana w 130 rocznicę bitwy.
Po chwili zadumy nad tragiczną historią naszego narodu schodzimy z powrotem głębocznicą do rozwidlenia dróg. Następnie mijamy po lewej stronie dwie
odnogi wąwozów, którymi przebiegają mało
Pomnik powstańców (JR)
uczęszczane leśne drogi. Obieramy trzecią
drogę i wspinamy się
ostro pod górę przez
las. Idąc wcinającymi
się w podłoże koleinami możemy zaobserwować proces powstawania głębocznicy
lessowej.

Las grądowy przy trasie (WL)
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Przystanek 5 Las
Następnie na odcinku ok. 400 m trasa wiedzie przez las grądowy. Jest on częściowo przekształcony przez człowieka na skutek masowego wprowadzania drzewostanu sosnowego. Lasy grądowe porastające okoliczne wąwozy charakteryzują się
występowaniem wielu gatunków rzadkich i chronionych roślin. Pospolicie rośnie
tu: parzydło leśne, barwinek, bluszcz pospolity, kopytnik zwyczajny, wawrzynek
wilczełyko, paprotka zwyczajna i paprotnik kolczysty. Na nielicznych stanowiskach
występują: widłak wroniec, lepiężnik biały, ciemiężyca zielona, pluskwica europejska, kostrzewa leśna i naparstnica zwyczajna. Następnie ścieżka wychodzi
z lasu na wierzchowinę, która osiąga tu wysokość bezwzględną 202,8 m n.p.m.
Przystanek 6 Punkt widokowy na wierzchowinie
Dalszą część ścieżki poprowadzono wierzchowiną wśród sadów. Po przejściu ok.
200 m, licząc od ściany lasu, ścieżka skręca w prawo i schodzi po stoku w kierunku południowym. Po prawej stronie mija zalesiony wąwóz lessowy. Rozciągają
się stąd rozległe widoki na dolinę Podlipia, wzdłuż której ulokowane są zabudowania wsi Chruślina i leżącej po przeciwnej stronie rzeczki
Owczarni. Koryto rzeki
Podlipie wyznaczają
nadwodne
zadrzewienia Są to głównie
olchy, wierzby i topole.
Ścieżka dochodzi do
drogi asfaltowej, skręca w prawo i prowadzi
do szkoły, przy której
był jej początek.

Powrót do Chruśliny wśród sadów (JR)
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Ścieżka przyrodnicza SKRZYPOWY DÓŁ
► Trasa:
piesza
► Przebieg: Leśniczówka Kluczkowice → Góry Kluczkowickie →
		
Leśniczówka Kluczkowice
► Długość: 3 km, czas przejścia ok. 2 godziny
► Uwagi praktyczne: Na ścieżkę warto wybrać się w połowie kwietnia w trakcie kwitnienia runa leśnego. Ze względu na podłoże lessowe
wycieczkę należy zaplanować w dni pogodne. W dni deszczowe trasa
staje się zbyt błotnista.
Ścieżka ma na celu zapoznanie z walorami przyrodniczymi lasów grądowych. Trasa
ukazuje również wpływ człowieka na wygląd i funkcjonowanie biocenoz leśnych
i polnych. Ścieżka w kształcie pętli, zaczyna się obok leśniczówki Leśnictwa Kluczkowice. Poprowadzona jest głębocznicą lessową przez kompleks leśny i drogą polną
wśród sadów. Idąc ścieżką poznamy: budowę lasu grądowego, różne stadia rozwoju
form erozji wąwozowej, budowę geologiczną oraz krajobraz kulturowy charakterystyczny dla Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.

Ścieżka przyrodnicza Skrzypowy Dół rozpoczyna swój bieg przy tablicy informacyjnej znajdującej się obok leśniczówki Leśnictwa Kluczkowice. Po zapoznaniu się
z przebiegiem jej trasy oraz z apelem leśników o kulturalne zachowanie się w lesie,
udajemy się skrajem lasu w kierunku południowo-zachodnim. Po prawej stronie mijamy szkółkę leśną oraz pola uprawne. Na początku XX wieku rodzina Kleniewskich
wybudowała tutaj tartak i młyn parowy, leśniczówkę oraz budynki gospodarcze
w „stylu powiślańskim”. Do chwili obecnej zachował się tylko widoczny na wzgórzu
budynek dawnej leśniczówki.
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Przystanek 1 Drzewa
Po przejściu ok. 180 m dochodzimy do skrzyżowania dróg. Stojąc przy młodniku zobaczymy
z bliska młode okazy drzew, wchodzących w skład
górnego piętra lasu grądowego (dąb szypułkowy,
lipa drobnolistna, grab pospolity, klon zwyczajny).
Na trasie napotkamy również osikę, brzozę brodawkowatą, czereśnię oraz wiązy - drzewa, które
w lasach grądowych stanowią domieszkę w górnym piętrze lasu. W dolnej warstwie drzewostanu
zwanej podszytem, oprócz młodych okazów wymienionych gatunków, występują także: jabłoń,
okazałe leszczyny, niekiedy wierzba iwa. Dalej,
na skrzyżowaniu, skręcamy w prawo, a następnie
w lewo w kierunku przystanku nr 2.

Okazała lipa w wąwozie (JR)

Przystanek 2 Rośliny zielne
Wędrówka ścieżką przyrodniczą Skrzypowy Dół najciekawsza jest wiosną, kiedy
kwitnie runo leśne. Runo lasów grądowych odznacza się bogactwem gatunkowym i zróżnicowaniem sezonowym. Termin kwitnienia roślin zielnych uzależniony jest od rozwoju liści drzew i ocienienia dna lasu. Wczesną wiosną możemy
spotkać tu kwitnącego zawilca gajowego, zawilca żółtego i ziarnopłon wiosenny.
Nieco później – w maju – kwitną: gajowiec żółty, czworolist pospolity, marzanka
wonna. Wędrując ścieżką przyrodniczą w runie leśnym można spotkać również:
podagrycznik pospolity, dąbrówkę rozłogową, kopytnik pospolity, narecznicę samczą, groszek wiosenny, konwalijkę dwulistną, szczawik zajęczy, kokoryczkę wielokwiatową, gwiazdnicę wielkokwiatową i inne. Idąc dalej drogą podziwiamy
po lewej stronie wzgórze porośnięte wiosną łanem zawilców. Dochodzimy do
skrzyżowania dróg, gdzie na przystanku nr 3 skręcamy w lewo.
Przystanek 3 Krzewy
Idąc w kierunku wschodnim możemy zapoznać się ze składem gatunkowym
warstwy krzewów. Na trasie spotkamy leszczynę oraz podrost klonu, grabu, lipy,
rzadziej kruszynę, trzmielinę, jabłoń, jarzębinę i czeremchę. Ciekawostką są tu
okazałe egzemplarze dębu czerwonego – gatunku obcego pochodzenia, sztucznie tu wprowadzonego. Od skrzyżowania dróg ścieżka prowadzi systemem wąwozów. Najpierw drogą wcinającą się w dno szerokiej doliny z płaskim dnem
i łagodnymi zboczami. Następnie dolina zwęża się, ściany stają się bardziej strome. Po prawej stronie widoczne jest wcięcie w zboczu doliny. Biegła nim droga
do dawnego folwarku Maszów. Obecnie rośnie tam las. Dalej, po lewej stronie
ścieżki, zobaczymy uchodzący do doliny wąwóz.
Przystanek 4 Wąwozy
Wąwóz jest to sucha dolina o wąskim, nierównym dnie i stromych zboczach.
Powstaje w obszarze występowania skał mało zwięzłych (głównie lessów), pozbawionych okrywy roślinności leśnej, na skutek erozji wodnej zachodzącej
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podczas spływów wód z roztopów
lub deszczów nawalnych. Idąc dalej
miniemy jeszcze kilka mniejszych
wąwozów po lewej stronie.
Wąwozy powstają również w miejscach, gdzie droga wcinała się
w lessowe zbocze tworząc głęboczWąwóz przy trasie ścieżki (WL)
nicę lessową. Proces ten możemy
obserwować w miejscu dawnego
skrzyżowania dróg obok przystanku nr 5. W Wyniku erozji wodnej w miejscu
dawnej głębocznicy lessowej powstał kocioł sufozyjny. Osuwające się ściany
wkrótce zamienią dawną drogę w malowniczy wąwóz.
Przystanek 5 Stare drzewa i martwe drewno w lesie
Na trasie ścieżki przyrodniczej możemy spotkać stare drzewa z dziuplami i obumierającymi gałęziami, a także drzewa stojące lecz już martwe. Są one środowiskiem życia licznych tzw. saproksylobiontów, czyli organizmów związanych
pokarmowo lub środowiskowo z martwym drewnem. Wśród nich dużą grupę
stanowią owady, a także grzyby, śluzowce, porosty oraz rośliny wyższe. Wiele
gatunków owadów żyje tylko na zamierających i martwych drzewach stojących.
Przykładem mogą być gmachówki – duże leśne mrówki, które silnymi szczękami
i ostrymi zębami drążą w drewnie korytarze tworząc oryginalne gniazda. Pozostałości takiego gniazda zobaczymy w złamanym drzewie na przystanku nr 5.
W starych drzewach możemy zobaczyć dziuple, które dają schronienie ptakom,
ssakom i bezkręgowcom. Dalej, za skrzyżowaniem dróg, gdzie ścieżka przyrodnicza łączy się ze spacerową znakowaną na zielono, można zobaczyć powalone
drzewo będące w końcowej fazie rozkładu. Drzewo, które obumiera najpierw butwieje, potem murszeje, a na samym końcu gnije. W naszych warunkach klimatycznych całkowity rozkład martwych drzew następuje w okresie od kilkunastu
do kilkudziesięciu lat. Przewrócone kłody próchniejącego drzewa mogą służyć
płazom i gryzoniom za schronienie.
Rozkładające się martwe drewno (WL)
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Przystanek 6

Skrzyp zimowy

Skrzyp zimowy przy ścieżce (JR)

Podążając dalej warto zwrócić uwagę na
powolnie obumierające smukłe wierzby.
Ścieżka dochodzi do rozwidlenia dróg,
gdzie możemy podziwiać stanowisko
skrzypu zimowego. Szczególnie efektownie wygląda on zimą, kiedy jest jedynym
zielonym akcentem w wąwozie. Następnie ścieżka skręca w lewo. Wspinając się
w górę można obserwować początkowy
etap rozwoju głębocznicy lessowej oraz
skład gatunkowy runa leśnego.

Przystanek 7 Krajobraz kulturowy Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego
Po wyjściu z lasu ścieżka skręca w lewo. Podążając wzdłuż ściany lasu możemy
podziwiać krajobraz kulturowy - mozaikę sadów, pól uprawnych i zadrzewień,
wśród których rozlokowane są gospodarstwa sadownicze. Najładniej jest tu wiosną podczas kwitnienia sadów.
Przystanek 8 Stadia rozwojowe form erozji wąwozowej
Po przejściu ok. 230 m dochodzimy do następnej krzyżówki dróg, gdzie ścieżka
skręca w prawo. W miejscu tym zbiera się woda opadowa spływająca z sadów.
Następnie płynie w głąb lasu, rzeźbiąc w kilkumetrowej warstwie lessu wąwóz.
Obserwując różne stadia rozwojowe form erozji wąwozowej należy zachowywać
się bardzo ostrożnie. Oglądany wąwóz jeszcze w 1996 r. był płytką głębocznicą lessową, o czym świadczą zarośnięte górne ściany wąwozu. Była to droga
biegnąca do folwarku Maszów. Pozostałości tej drogi i wylot wąwozu możemy
obserwować na przystanku nr 5. Następnie ścieżka podąża drogą polną wśród
sadów, otoczona z obu stron oryginalnym żywopłotem grabowo-brzozowym. Po
lewej stronie mijamy drewniany dom i dochodzimy do skrzyżowania dróg znajdującego się w wąwozie. Obok przystanku nr 9 skręcamy w lewo.
Krajobraz kulturowy na trasie (JR)
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Odsłonięcie skalne (JR)

Głębocznica lessowa (WL)

Przystanek 9 Odsłonięcia skalne
Zatrzymujemy się obok skarpy, na której rośnie lipa. Można wyróżnić tutaj interesujący profil, ukazujący budowę geologiczną. Na przekroju widzimy m.in.
warstwę lessu i gliny zwałowej, na których mogą wykształcić się żyzne gleby.
W jednej z warstw dostrzeżemy liczne jamki zrobione przez pszczoły, które można
zobaczyć wczesną wiosną. Dalej ścieżka wije się wraz z wąwozem w kierunku
odkrywki skał węglanowych.
Przystanek 10 Odkrywka skał węglanowych
Zatrzymując się przed odkrywką skał węglanowych obserwujemy skały podścielające warstwy lessu. Mając w pamięci profil z poprzedniego przystanku i obserwując odkrywkę, możemy prześledzić budowę geologiczną centralnej części
Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Idąc dalej w kierunku ujścia wąwozu,
wiosną można zobaczyć bielejące w runie leśnym skały opok i margli. Na szczycie góry po prawej stronie zobaczymy również starą lipę. Dalej na rozwidleniu
dróg skręcamy w prawo. W połowie czerwca możemy podziwiać tu kwitnące
parzydło leśne. Na następnym skrzyżowaniu (przystanek nr 1) skręcamy w prawo. Idąc wzdłuż ściany lasu dochodzimy do tablic informacyjnych, gdzie ścieżka
przyrodnicza kończy swój bieg.

Na trasie ścieżki (JR)
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Ścieżka spacerowa OKOLICE KLUCZKOWIC
► Trasa:
piesza i rowerowa
► Przebieg: Kluczkowice Osiedle → Wólka Kolczyńska →
		
Góry Kluczkowickie → leśniczówka Kluczkowice →
		
Kluczkowice Osiedle
► Długość: 9 km, czas przejścia ok. 4 godziny
► Uwagi praktyczne: Na ścieżkę warto wybrać się w połowie kwietnia w trakcie kwitnienia runa leśnego. Ze względu na podłoże lessowe
wycieczkę należy zaplanować w dni pogodne. W dni deszczowe trasa
staje się zbyt błotnista.
Przebieg ścieżki daje możliwość poznania walorów przyrodniczych Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka w kształcie pętli, zaczyna się obok dawnego
Pałacu Kleniewskich w Kluczkowicach – Kluczkowice Osiedle. Poprowadzona jest
przez kompleks leśny porozcinany siecią wąwozów lessowych. Wędrując ścieżką
można zobaczyć wiekowe dęby i lipy. Południowo-wschodnia część ścieżki, wiodąca przez wąwozy, pokrywa się ze ścieżką przyrodniczą Skrzypowy Dół. Najbardziej
atrakcyjna jest tu wiosna z kobiercami leśnych kwiatów, a także jesień z bogactwem
kolorów przebarwionych liści drzew i krzewów. Ścieżka spacerowa w dwóch miejscach przecina ruchliwą drogę wojewódzką nr 824. Podczas przekraczania tej drogi
należy zachować szczególną ostrożność.
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Przystanek 1 Dawny Pałac Kleniewskich
Wędrówkę po ścieżce spacerowej warto rozpocząć od zwiedzania Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. Muzeum wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego mieści się w zabytkowym klasycystycznym pałacu z pierwMuzeum Regionalne
w dawnym Pałacu Kleniewskich (JR)
szej połowy XIX w. Rozbudowa pałacu
nastąpiła w latach 80-tych tegoż wieku
za czasów ostatnich przedwojennych
właścicieli Kluczkowic – Kleniewskich.
Największą atrakcją Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach jest biblioteka
w stylu zakopiańskim projektu Stanisława Witkiewicza. Okazały dawny salon
z oryginalnymi neoklasycystycznymi obramieniami drzwi i okien, jest miejscem
ekspozycji zabytków archeologicznych
pochodzących z badań wykopaliskowych
z terenu powiatu Opolskiego (Chodlik,
Żmijowiska, Nieszawa Kolonia). Pomieszczenie dawnej jadalni z zachowanymi
neorenesansowymi obramieniami okien
i drzwi jest miejscem prezentacji eksponatów sztuki ludowej z tego regionu.
Po zwiedzeniu muzeum wyruszamy
Dawna wozownia (JR)
aleją wśród kwiatów w kierunku śródleśnej polany. Mijamy po prawej stronie
obumarłe drzewo pomnikowe – jodłę kalifornijską o imieniu Maria Kleniewska.
W głębi widzimy dawną stajnię (wozownię) wybudowaną z białego, ciosanego kamienia i czerwonej cegły w tzw. „stylu powiślańskim”. Dalej idziemy na śródleśną
polanę, na której króluje okazały pomnikowy dąb szypułkowy o imieniu Franciszek
Kleniewski. Po przekroczeniu ściany lasu wchodzimy w aleję modrzewiową.
Przystanek 2 Aleja modrzewiowa
Aleja modrzewiowa prowadzi nas przez dawny park pałacowy. Możemy podziwiać
tu wiekowe dęby, lipy i sosny. Szczególnie pięknie jest tu wiosną, kiedy runo leśne bieli się od zawilców. Północną granicę parku wyznacza malowniczy wąwóz.
Dalej aleja modrzewiowa prowadzi
przez las gospodarczy. Zachowując
ciszę, wiosną możemy tu zobaczyć
lub usłyszeć kowalika, dzięcioła
czarnego, dzięcioła dużego, rudzika,
świstunkę leśną, bogatkę, modraszkę, świergotka drzewnego.
Po przebyciu ok. 1400 m dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych,
gdzie skręcamy w lewo.
Zawilce żółte w runie leśnym (JR)
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Dzięcioł duży
przy dziupli (JR)

Przystanek 3 Paśnik
Następnie ścieżka biegnie na południe. W maju przy odrobinie szczęścia możemy tu usłyszeć piskliwe odgłosy wydawane
przez młode dzięcioły. Być może między drzewami dostrzeżemy dzięcioła, zmierzającego z pokarmem dla wiecznie głodnych piskląt. Nieco dalej, po lewej stronie, zobaczymy paśnik
dla zwierząt. Odwiedzają go chętnie jelenie i sarny. Jeżeli będziemy wędrować zachowując ciszę, to zapewne zobaczymy
mieszkańców lasu.

Przystanek 4 Wąwozy
Po przejściu ok. 600 m od skrzyżowania dróg z aleją modrzewiową, zobaczymy
po lewej stronie początkowe odcinki wąwozu. Tworzą go liczne podłużne odnogi uchodzące do wąwozu głównego. Przypominają odciśniętą dłoń w piasku.
Po drodze mijamy jeszcze jeden
początkowy odcinek wąwozu już
bez charakterystycznych „łapek”.
Następnie dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych, gdzie
znajduje się biały betonowy słupek z numerem oddziału leśnego. Skręcamy w prawo i idziemy
równolegle do podłużnej wydmy
piaszczystej. Po przejściu ok.
Wąwóz leśny (WL)
160 m dochodzimy do skrzyżowania dróg i skręcamy w lewo.
Dalej ścieżka prowadzi przez zalesione wydmy piaszczyste aż do następnego
skrzyżowania. Tu skręcamy w prawo. Idziemy dalej aż po lewej stronie zobaczymy
starą, zalesioną groblę przecinającą dolinę Potoku Wrzelowieckiego. W XIX w. był
tutaj młyn wodny. Po przejściu obok szlabanu wychodzimy z lasu.
Przystanek 5 Potok Wrzelowiecki
Po prawej stronie widać pozostałości po dawnym gospodarstwie, zaś po lewej
łąki i pola uprawne w dolinie Potoku Wrzelowieckiego. Idąc wzdłuż ściany
lasu dochodzimy do skrzyżowania dróg i zgodnie ze znakami umieszczonymi
na słupie energetycznym, skręcamy w lewo. Dalej ścieżka przechodzi przez
przepust drogowy na Potoku Wrzelowieckim. Niebawem dochodzimy do ruchliwej drogi wojewódzkiej, gdzie ścieżka skręca w lewo. Idziemy poboczem
drogi ok. 190 m do krzyża znajdującego się po lewej stronie przy skrzyżowaniu
drogi leśnej z asfaltową i skręcamy w prawo, przecinając droDolina Potoku Wrzelowieckiego (JR)
gę wojewódzką. Po wejściu do
lasu idziemy 100 m w kierunku
południowo wschodnim, by na
krzyżówce skręcić w lewo. Dalej
wędrujemy 800 m w kierunku
wschodnim.
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Przystanek 6
Przebudowa drzewostanu
Po drodze możemy zaobserwować prace leśników. Mijamy zręby i nowe nasadzenia.
Po prawej stronie zobaczymy
młode jodły i modrzewie. Następnie ścieżka na skrzyżowaniu dróg skręca w prawo. Dalej
biegnie drogą ok. 260 m, by
na następnym skrzyżowaniu
skręcić w lewo i po kolejnych
100 metrach w prawo.

Okazałe drzewa
na trasie ścieżki (JR)

Przystanek 7 Dawny folwark Maszów
Wędrując dalej mijamy po lewej stronie las, w którym jeszcze pod koniec XIX
wieku znajdował się folwark Maszów. W folwarku hodowane były owce i bydło.
Po naszej prawej stronie były pola uprawne ciągnące się aż do dzisiejszej miejscowości Świdry. Miejsce po dawnym folwarku jest dzisiaj ulubionym miejscem
przebywania dzików. Idąc dalej mijamy po prawej stronie drzewostan świerkowy. Wygląda on bardzo tajemniczo. Idziemy zgodnie ze znakami ścieżki i dochodzimy do skrzyżowania dróg, gdzie skręcamy w lewo i głębocznicą lessową
schodzimy do wąwozu. Razem z drogą skręcamy delikatnie w prawo. Spotykamy
tutaj oznaczenia ścieżki
przyrodniczej Skrzypowy
Dół koloru czerwonego
i przystanek nr 5. Warto zatrzymać się przez
chwilę obok starych
drzew i martwego rozkładającego się drewna.
Możemy tu przekonać
się jak ważną rolę spełniają w lesie właśnie
Turyści na szlaku (JR)
stare i martwe drzewa.
Przystanek 8 Skrzypowy Dół
Wędrując wąwozem wraz ze ścieżką przyrodniczą dochodzimy do przystanku
nr 6. Zobaczymy tutaj zielony łan skrzypu zimowego, porastającego zbocza wąwozu. Następnie skręcamy w lewo i drogą wspinamy się do przystanku nr 7.
Skręcamy w lewo i po prawej stronie podziwiamy mozaikę sadów, pól uprawnych i zadrzewień. Zatrzymując się obok przystanku nr 8 możemy zaobserwować
jak wody spływające z sadów rzeźbią w skałach lessowych malownicze wąwozy. Następnie skręcamy w prawo i drogą wśród sadów podążamy w kierunku
wierzchowiny. Dalej schodzimy wraz ze spadkiem terenu do wąwozu, gdzie na
skrzyżowaniu dróg obok przystanku nr 9 skręcamy w lewo.
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Przystanek 9 Budowa geologiczna Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego
Warto zapamiętać układ warstw skalnych z przystanku nr 9, by po dojściu do
przystanku nr 10 wyobrazić sobie budowę geologiczną centralnej części Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Skały,
na której znajdują się pokłady urodzajnej
gleby to opoki i margle. Skały te były często wykorzystywane na początku XX wieku w budownictwie.
Podążając dalej, na skrzyżowaniu dróg
kierujemy się na prawo i po kilkudziesięciu
metrach (naprzeciwko przystanku nr 1)
znowu skręcamy w prawo. Idąc drogą
wzdłuż ściany lasu, docieramy do tablic
Wąwóz na trasie (JR)
informacyjnych, gdzie skręcamy w lewo.
Przystanek 10 Dawna leśniczówka
Opuszczamy ścieżkę przyrodniczą Skrzypowy Dół i utwardzoną drogą dochodzimy
do ruchliwej drogi wojewódzkiej. Po prawej stronie mijamy leśniczówkę Lasów
Państwowych, a w głębi na skraju wysokiego zalesionego cypla, dawną leśniczówkę wybudowaną przez Kleniewskich w 1907 roku w „stylu powiślańskim”.
Naprzeciwko nas na wzgórzu widzimy budynki dawnego internatu Zespołu
Szkół Zawodowych. Przechodząc przez drogę asfaltową należy zachować szczególną ostrożność. Kierujemy się w prawo i udajemy się w kierunku przetwórni.
Po lewej stronie mijamy
okazały dąb szypułkowy, będący pomnikiem
przyrody.
Dzisiejsza
przetwórnia funkcjonuje
w miejscu dawnego browaru Kleniewskich.

Dawna leśniczówka (JR)

Przystanek 11 Młyński Staw
Wzdłuż ogrodzenia przetwórni dochodzimy do zbiornika wodnego zwanego
Młyńskim Stawem. Charakteryzuje się on dużą różnorodnością biologiczną.
Z gatunków awifauny można spotkać tu m.in. czernicę, łyskę, perkoza dwuczubego, trzciniaka, zimorodka i kokoszkę, a spośród chronionych gatunków płazów
i gadów rzekotkę drzewną, ropuchę zieloną, jaszczurkę zwinkę i zaskrońca. Stwierdzono tu również obecność wielu rzadkich gatunków motyli i trzmieli. Z motyli
warto wymienić: pazia królowej, modraszka ikara, rusałkę kratkowca i pawika, zaś
spośród trzmieli między innymi: trzmiela wielkookiego, ziemnego i szarego. Drogą
asfaltową skręcamy w lewo i wracamy w kierunku dawnego Pałacu Kleniewskich.
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szlaki

piesze

„ Sz l ak Na d w iś la ńs ki”
► Długość: ok. 107 km
Szlak jest jedną z najpiękniejszych pod względem krajobrazowym tras pieszych województwa lubelskiego. Rozpoczyna swój bieg na rynku w Annopolu, a kończy obok
stacji PKP w Dęblinie. Na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego przechodzi przez takie miejscowości jak: Józefów nad Wisłą, Kolczyn, Zgoda, Piotrawin
i Kamień. Trasę można pokonywać przez cały rok pieszo bądź rowerem.

szlaki

rowerowe

Szlaki rowerowe na terenie Wrzelowieckiego Parku
Krajobrazowego i w jego otulinie
„ Mał opols ki Prze ło m Wi sły ”
► Długość: ok. 18 km
Szlak poprowadzony jest drogami asfaltowymi na długości 13 km, utwardzonymi
2 km, zaś gruntowymi 3 km. Trasa bierze swój początek w miejscowości Kłudzie
(przeprawa promowa), tworzy „odnogę” czarnego szlaku rowerowego „Opole Lubelskie–Solec nad Wisłą” i niebieskiego „Szlak Żółwia i Dinozaura”. Biegnie wzdłuż
doliny Wisły, gdzie można podziwiać strome zbocza doliny, meandry, liczne wyspy
wiślane porośnięte zaroślami wiklinowymi oraz nieczynny Kamieniołom Piotrawin
w Kolonii Kaliszany. Trasa kończy swój bieg w miejscowości Józefów nad Wisłą,
gdzie łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny–Kraśnik”.
„ Zł ota Gó ra ”
► Długość: ok. 14 km
Szlak poprowadzony jest drogami asfaltowymi na długości 12 km, utwardzonymi 1 km i gruntowymi 1 km. Szlak rozpoczyna się obok kościoła w miejscowości
Kolonia Boby, gdzie przebiega żółty szlak rowerowy i kończy się obok zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Kluczkowice Osiedle. Trasa jest bardzo ciekawa
krajobrazowo, zwłaszcza w okresie kwitnienia sadów. Łączy się z czerwoną ścieżką
przyrodniczą „Złota Góra”
w miejscowości ChruśliRowerzyści w „Kamieniołomie Piotrawin” (JR)
na, z zieloną ścieżką spacerową „Okolice Kluczkowic” w miejscowości
Kluczkowice Osiedle oraz
z zielonym szlakiem rowerowym „Opole Lubelskie
– Kluczkowice Pałac”.
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„Kaz i mie rz Dolny – K ra śn i k ”
► Długość: ok. 107 km
Szlak poprowadzony jest drogami asfaltowymi na długości 85 km, utwardzonymi
16 km i gruntowymi 6 km. Szlak rozpoczyna się w Kazimierzu Dolnym, następnie
przebiega przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego i Kraśnickiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Kończy swój bieg w miejscowości Kraśnik. Na
trasie łączy się ze szlakiem rowerowym „Małopolski Przełom Wisły” (zielony) w miejscowości Józefów nad Wisłą oraz w okolicach miejscowości Kluczkowice Osiedle
ze szlakami „Opole Lubelskie-Kluczkowice Pałac” (zielony), „Złota Góra” (niebieski)
i „Gościniec Piotrawiński” (czarny).
„Goś ci nie c Pio t raw ińsk i ”
► Długość: ok. 56 km
Szlak poprowadzony jest drogami asfaltowymi na długości 41 km, gruntowymi 6 km
i utwardzonymi 3 km. Szlak rozpoczyna się w miejscowości Niedrzwica Kościelna.
Łączy się z niebieskim szlakiem „Dolina Chodelki” w miejscowości Kolonia Borów.
Przebiega równoleżnikowo przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
i Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Atrakcją na szlaku jest przepiękny widok na
Małopolski Przełom Wisły z „Kamieniołomu Piotrawin” znajdującego się na północnym
skraju miejscowości Kolonia Kaliszany. Szlak kończy się w Piotrawinie obok gotyckiego
kościoła, gdzie łączy się z zielonym szlakiem rowerowym „Małopolski Przełom Wisły”.
„O pol e L ub e ls kie – K l u c z kowi c e Pa ł a c ”
► Długość: ok. 16 km
Szlak poprowadzony jest drogami asfaltowymi na długości 9 km, utwardzonymi 5 km
i gruntowymi 2 km. Rozpoczyna się w Opolu Lubelskim obok dawnej cukrowni i kończy się obok zespołu pałacowo-parkowego miejscowości Kluczkowice Osiedle. Na długim odcinku trasa biegnie poprzez tereny leśne i mało zaludnione. W miejscowości
Wrzelowiec przebiega w pobliżu klasycystycznego kościoła oraz źródeł Potoku Wrzelowieckiego (Wrzelowianki). W miejscowości Kluczkowice Osiedle szlak łączy się ze
ścieżką spacerową „Okolice Kluczkowic” oraz ze szlakiem rowerowym „Złota Góra”.
Kamień ze znakiem szlaku (JR)

34

Inne szlaki rowerowe
„ Dol i na C ho d e lki”
► Długość: ok. 53 km
Szlak poprowadzony jest w większości drogami gruntowymi na długości 24 km,
asfaltowymi 20 km i utwardzonymi 9 km. Rozpoczyna się w miejscowości Kol. Borów na granicy powiatu opolskiego i lubelskiego. Prowadzi przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującego dolinę rzeki Chodelki – jeden
z najczystszych i najpiękniejszych obszarów na Lubelszczyźnie. Końcowy odcinek
szlaku przechodzi obok grodzisk słowiańskich z VIII-X wieku – największego skupiska wczesnośredniowiecznych założeń obronnych międzyrzecza Wisły i Bugu. Szlak
kończy się w miejscowości Kazimierz Dolny, łącząc się z żółtym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny–Opole Lubelskie–Bęczyn”.
„O pol e L ub e ls kie – Sol e c n a d Wi sł ą ”
► Długość: ok. 22 km
Szlak poprowadzony jest drogami asfaltowymi na długości 13,5 km, gruntowymi 8,5 km. Trasa prowadzi przez urokliwe zakątki Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą, łącząc
2 województwa lubelskie i mazowieckie. Rozpoczyna się wraz ze szlakiem „Powiśle” w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia, obok zespołu pałacowo-parkowego
z XVIII-wieczną rezydencją Lubomirskich. Przebiega przez ostoję ptasią „Małopolski Przełom Wisły” i ostoję siedliskową „Przełom Wisły w Małopolsce” wchodzących
w skład sieci Natura 2000. Kończy swój bieg w miejscowości Solec nad Wisłą
w woj. mazowieckim, gdzie łączy się z niebieskim szlakiem pieszo-rowerowym
„Szlak Żółwia i Dinozaura” biegnącym z Bałtowa do Janowca.
Grodzisko w Żmijowiskach (JR)
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„Kazimierz Dolny – Opole Lubelskie – Bęczyn”
► Długość: ok. 60 km
Szlak wraz z czerwonym szlakiem „Kazimierz Dolny–Kraśnik” tworzy pętlę o długości ok. 150 km. Poprowadzony jest drogami asfaltowymi na długości 37 km,
gruntowymi 18 km i utwardzonymi 5 km. Szlak przebiega południkowo przez teren
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, łącząc 3 powiaty: puławski,
opolski i kraśnicki. Rozpoczyna swój bieg w Kazimierzu Dolnym i kończy w Bęczynie, w pobliżu zagrody garncarskiej.
„Nitką kolejki wąskotorowej”
► Długość: ok. 49 km
Szlak poprowadzony jest drogami asfaltowymi na długości 34 km, gruntowymi
10 km i utwardzonymi 5 km. Szlak bierze swój początek przy stacyjce kolejki
wąskotorowej w Opolu Lubelskim, przy ul. Kolejowej. Następnie przebiega obok
stacji w Poniatowej, Rozalinie, Karczmiskach, Wymysłowie i kończy swój bieg
w miejscowości Kębło, łącząc się z czerwonym szlakiem rowerowym „Lublin–Nałęczów–Kazimierz Dolny”. Sąsiedztwo szlaku rowerowego z trasą kolejki wąskotorowej daje możliwość przyjazdu kolejką z Nałęczowa na teren powiatu opolskiego
i dalsze zwiedzanie okolic na rowerze, za pośrednictwem sieci szlaków rowerowych.

Stacja Polanówka (JR)

Stacja Karczmiska (JR)
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