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PROJEKT:  

„ŚCIEŻKA ROWEROWA RACIBÓRZ – KRZYŻANOWICE – CHOTEBUZ WZDŁUŻ 

RZEK OLZA I ODRA” 
Dziedzina wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 

 

 
 
 

 
Zdjęcia: Miasto Racibórz 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Partner Wiodący: 

  

MIASTO RACIBÓRZ 

Partnerzy Projektu:  

GMINA KRZYŻANOWICE 

ZWIĄZEK MIAST I GMIN POWIATU KARVINA 

Wartość całkowita projektu:    

 

4 653 183,60 € 

 

Wartość dofinansowania z EFRR:  

 

3 947 046,05 € 

Opis:  
Budowa ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej proekologicznych                   

i społecznie pożądanych inwestycji przyczyniającej się do rozwoju turystki 

w regionie w szczególności turystyki rowerowej oraz promocji obszaru 

pogranicza, co w istotny sposób wpłynie na rozwój sektora usług w regionie. 

Miasto Racibórz w ramach projektu wybuduje trasę rowerową po wałach 

przeciwpowodziowych od mostu przy ul. Gliwickiej do jazu przy fabryce 

Kotłów RAFAKO S.A oraz  ścieżkę rowerową w ciągu 

drogowym miasta łączącą się z transgraniczną trasą nr 9. Łączna długość 

wybudowanych ścieżek rowerowych wynosi 7959,08 m. 

Gmina Krzyżanowice zmodernizuje odcinek trasy nr 9 o dł. 3230 m oraz 

zbuduje ścieżkę rowerową wzdłuż trasy nr 24 o dł. 1540 m, która to stanowi 

polską część pętli Euroregionu Śląsk Cieszyński i prowadzi do granic 

administracyjnych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. 

Projektowane ścieżki rowerowe po stronie polskiej biegną wzdłuż rzeki 

Odra. 

Związek Miast i Gmin Powiatów Karvina wybuduje odcinek trasy 

rowerowej o długości 52,3 km łączącej Bohumin z Loukami nad Olší będący 

naturalnym przedłużeniem tras rowerowych 9 i 24 po stronie polskiej. W 

Starym Bohuminie ścieżka nawiązuje do przygotowywanej budowy ścieżki 

rowerowej Greenway Odra - Morawa - Dunaj a w Chotěbuzi do 

przygotowywanej budowy ścieżki rowerowej Chotěbuz - Český Těšín. 

Budowa biegnie wzdłuż rzeki Olza. W obrębie miasta Karvina dodatkowo                 

z ścieżki rowerowej korzystać będą mogli łyżwiarze. 

W ramach kampanii promocyjnej projektu partnerzy projektu planują oprócz 

jednorazowych imprez zorganizowanie akcji długoterminowych. 

przygotowanie notatnika z wytypowanymi ciekawymi miejscami wzdłuż 

całej trasy po obu stronach granicy; zwiedzający będą zdobywać pieczątki,      

a po uzyskaniu odpowiedniej ilości pieczątek na wyznaczonych miejscach 

zostaną nagrodzeni tematyczną odznaką turystyczną. 


