
Chobienia - druga co do wielkości miejscowość w gminie Rudna. Zamek oraz 
miejski układ urbanistyczny z zabytkowym rynkiem przypominają o jej mi-
nionej świetności. W odległej przeszłości przez te tereny przebiegał szlak wę-
drówek hord ludzkich oraz plemion. Pod koniec pierwszego tysiąclecia naszej 
ery zaczęli przybywać tu Słowianie. Wśród 20 grodów posiadanych przez sło-

wiańskie plemię Dziadoszan znajdowała się Chobienia. Od początku na jej rozwój wyraźny wpływ 
miała bliskość rzeki Odry. Dokładna data nadania 
praw miejskich nie jest znana, jednak osada za-
częła się rozwijać dzięki Henrykowi I Brodatemu, 
który w 1209r. wzniósł zamek, a potem założył 
miasto. W XIV wieku Chobienia zaliczana była do 
piętnastu najważniejszych miast śląskich. Dyna-
miczny rozwój miejscowości w następnych stule-
ciach zakłócany był częstymi przemarszami wojsk. 
Szczególnie tragiczne piętno odcisnęły lata trwa-
nia wojny trzydziestoletniej. Chobienię niszczyły 
też wielokrotnie pożary oraz zarazy. Oprócz lat niepokojów i klęsk miasto doświadczało również 
licznych momentów spokoju i dobrobytu. Po II wojnie światowej Chobienia straciła status miasta. 

W związku z tą inwestycją z inicjatywy lokalnej społeczności powołane zosta-
ło i założone w 2017r. Stowarzyszenie Gminny Klub Żeglarski Marina Chobie-
nia, którego celem statutowym jest m.in. działalność w sferze kultury fizycz-
nej, turystyki i sportu, a w szczególności upowszechnianie, turystyki wodnej 
i krajoznawczej, aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży, dorosłych oraz edu-
kacja ekologiczna.

Marina w Chobieni to nowe miejsce na mapie turystycznej, szczególnie dla tych, którzy kochają 
spędzać czas na wodzie. Leniwy bieg rzeki nie powinen stanowić wielkiego problemu dla kajakarzy.  
Uczestnicy dwugodzinnego spływu ze Ścinawy do Chobieni na własnej skórze mogą się przekonać, 
jakie wrażenia daje pływanie kajakiem po szerokim nurcie rzeki. Malownicze tereny nadodrzańskie 
z poziomu kajaka wzbudzają zawsze podziw i zarazem respekt przed jedną z największych rzek 
w Polsce. Odra na tym odcinku płynie między lasami, gdzie można spotkać dzikie zwierzęta i pta-
ki. Płynie się tu po pięknych, niezwykle urokliwych miejscach na Odrze, a jak ktoś ma swój kajak, 
ewentualnie łódkę, można je zostawić w chobieńskiej marinie. Dla podreperowania sił kajakarzy 
można zorganizować ognisko z kiełbaskami ewentualnie posmakować domowej kuchni w tutejszej 
Gospodzie Kobena, gdzie istnieje także możliwość przenocowania. Dla łakomych innych wrażeń 
dobrym pomysłem jest propozycja odbycia pieszych, rowerowych wędrówek po bliższej i dalszej 
okolicy, by poznać dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Chobieni oraz gminy Rudna.

Gmina Rudna, położona nad Odrą, w północnej części województwa dolnoślą-
skiego, to najbardziej wysunięta na wschód gmina powiatu lubińskiego. Sąsia-
duje z gminami: Ścinawa, Grębocice, Pęcław, Polkowice i wiejską gminą Lubin. 
Pod względem geograficznym obejmuje tereny Pradoliny Głogowskiej, Obni-
żenia Ścinawskiego oraz Wzgórz Dalkowskich. Jest jedną z największych gmin 
regionu, o powierzchni 216,6 km2, z 7569 mieszkańcami (stan na grudzień 
2019r.). Herbem gminy jest wyobrażenie Świętej Katarzyny, będącej symbolem 
Rudnej co najmniej od okresu średniowiecza.

Historia ziemi rudnowskiej, częstokroć burzliwa i dramatyczna, sięga bardzo odległych czasów. Jej 
pradzieje  datuje się na okres epoki kamiennej. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy zlo-
kalizowano w okolicach Orska, gdzie odkryto wyroby z krzemienia pochodzące sprzed 12 tysięcy 
lat p.n.e. Od połowy VII wieku n.e. teren Śląska znalazł się w zasięgu ekspansji słowiańskiej. Na ob-
szarze gminy znajdują się 4 udokumentowane grodziska Dziadoszan, plemienia słowiańskiego za-
mieszkującego tereny nadodrzańskie do wczesnego średniowiecza. Późniejsze dzieje mieszkańców 
obszaru gminy związane są nierozerwalnie ze skomplikowaną historią Śląska. Wiele się tutaj działo 
pod panowaniem Piastów, Czechów, Austriaków i Niemców, aż do zakończenia II wojny światowej, 
gdy te ziemie znalazły sie w granicach państwa polskiego.  
Środowisko naturalne gminy Rudna, szacunek i dbałość o nie, stanowi ważny cel działań władz 
samorządowych. Obszary o cennych walorach przyrodniczych, położonych głównie w dolinie Odry 
oraz na Wzgórzach Dalkowskich, są atutem gminy. Ze względu na bogactwo występujących tutaj  
surowców mineralnych (złoża rud miedzi) w południowo-zachodniej części gminy przy miejsco-
wości Rudna powstał w latch 70-tych zbiornik odpadów poflotacyjnych Żelazny Most, należący do 
KGHM Polska Miedź. 
Mieszkańcy gminy stanowią jej największą wartość. Silnie zintegrowana lokalna społeczność  
(potomkowie osób przesiedlonych z Kresów Wschodnich, Łemkowie i inne osoby, które przybyły 
na te ziemie) tworzy przyjazną gminę Rudna.  

Atrakcyjność turystyczna gminy Rudna jest ściśle powiązana z cennymi walorami krajobrazowo
-przyrodniczymi oraz bogatym dziedzictwem kulturowym. Jej ogromny atut stanowi położenie nad 
Odrą. Warto zatem udać się do Chobieni oraz okolicznych małych wiosek, gdzie znajdują się zabyt-
kowe świątynie i pałace. Biorąc pod uwagę unikatowość środowiska przyrodniczego utworzono tu-
taj obszary objęte ochroną. Pod tym względem wizytówkami gminy są: rezerwat przyrody „Skarpa 
Storczyków” oraz użytek ekologiczny „Naroczycki Łęg”.

Historyczny herb  Chobieni do 1945 roku
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 Przez teren gminy Rudna prowadzą następujące szlaki:

• Mała Pętla po Wzgórzach Dalkowskich to ścieżka rowerowa o długości ok. 35 km, która  
przechodzi przez następujące miejscowości: Rudna, Gwizdanów, Kębłów, Nieszczyce, Chobienia,  
Naroczyce, Górzyn, Radomiłów, Wysokie, Brodów.

• Rowerowy Szlak Odry przebiega wzdłuż Doliny Odry o łącznej długości 313 km. Odcinek 
o długości 141 km prowadzi z Wrocławia-Leśnicy do Głogowa. 

• Kajakowy Szlak Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich to odcinek o długości 131 km, podzie-
lony na trasy spływu kajakiem pomiędzy przystankami Szlaku Odry od Wrocławia do Głogowa. 
Obejmuje przystanie kajakowe w 30 nadodrzańskich miejscowościach. 

Więcej szczegółów o szlakach Odry: rowerowym, 
kajakowym, motorowodnym na: www.szlakodry.pl 
 
Gospoda Kobena położona w centrum Chobieni  prowadzi smaczną domową kuchnię i oferuje 
noclegi dla 21 osób.    www.kobena.pl • tel. +48 76 843 90 42; 534-238-775

Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna: Zarząd Gospodarki Wodnej: https://wroclaw.rzgw.gov.pl; 
oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wód Polskich: 
https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej

Aktualny stan wody w Odrze http://pogodynka.pl/hydro/biuletyncodzienny
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Odra - po Wiśle najważniejsza rzeka Polski i trzynasta w Europie. Jej całkowita długość od źródeł 
do ujścia do Zalewu Szczecińskiego wynosi 855,3 km. W granicach Polski długość rzeki wynosi 
741,9 km. Rzeka toczy swe wody przez terytoria trzech państw: Czechy, Niemcy i Polskę, gdzie 
nazywana jest: po polsku i czesku - Odra, niemiecku - Oder, górnołużycku -Wodra. Jej nazwa 
wywodzi się od słowiańskiego słowa drzeć, przedzierać, co można tłumaczyć jako darcie przez 
rzekę brzegów lub przedzieranie się do morza.
Dolina nadodrzańska cechuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Odra, jako jedna 
z  niewielu dużych rzek Środkowej Europy, zachowała częściowo swoją naturalność. W miejscach, 
gdzie rzeka może regularnie wylewać, znajdują się tereny najcenniejsze pod tym względem. Kra-
ina Łęgów Odrzańskich to odcinek Środkowej Odry między Wrocławiem a Głogowem. Wyróżnia 
się  wyjątkowym bogactwem przyrodniczym. Rzeka płynie tu przez zróżnicowaną rzeźbę tere-
nu i tworzy urzekające krajobrazy. Dzięki specyficznym warunkom wykształciły się ekosystemy 
z  bogatą i rzadką szatą roślinną oraz wieloma cennymi gatunkami zwierząt. 

Wschodnią granicę gminy Rudna stanowi Odra. W środkowym biegu swobodnie płynącej rzeki, 
bezpośrednio nad nią, leżą 4 gminne wsie: Chełm, Radoszyce, Chobienia, Ciechłowice. W nie-
wielkiej od niej odległości położone są inne miejscowości, które warto zobaczyć i zwiedzić: Orsk, 
Naroczyce, Nieszczyce. Największa i najbardziej znana jest Chobienia, która do 1945r. nosiła nazwę 
Köben an der Oder (Köben nad Odrą), co świadczy o bardzo mocnym historycznym, gospodar-
czym i społecznym związku z rzeką tego byłego niemieckiego miasta. W nadodrzański krajobraz 
przez stulecia wpisywały się promy w Chobieni i Radoszycach. W 2012r. zamknięto obydwie prze-
prawy promowe w związku z oddaniem do użytku mostu drogowego Ciechanów-Radoszyce, łączą-
cego powiat lubiński z powiatem górowskim. 

Widok na most od strony Radoszyc Prom przy nieczynnej przeprawie w Chobieni

Walory przyrodnicze w dolinie Odry cechuje duża różnorodność oraz wyjątkowe bogactwo flory 
i fauny. Przez setki lat rzeka wytworzyła unikatowe środowisko przyrodnicze związane z okresowy-
mi wylewami. Nadrzeczny łęg wierzbowo-topolowy należy do najbardziej zagrożonych zespołów 
leśnych, nie spotykanych już praktycznie nigdzie więcej. Starorzecza, rozlewiska, wilgotne łąki i lasy 
łęgowe stały się miejscem bytowania  rzadkich gatunków roślin i zwierząt będących pod ochroną 
w Polsce. Rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i ścieżki edukacyjne ukazują walory przyrodnicze 
tego obszaru, jednakże pod względem turystycznym najpełniej je prezentuje rowerowy i kajako-
wy Szlak Odry, biegnący po prawym i lewym brzegu rzeki. Działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszaru doliny rzeki Odry, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wyjątkowo cennej 
przyrody, w tym lasów łęgowych, łąk zalewowych i starorzeczy, podejmuje Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. W ramach Partnerstwa (lokalnych samorządów, or-
ganizacji pozarządowych, biznesu) oraz w oparciu o wysoką świadomość społeczną podejmowane 
są wspólne dążenia do ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów 
wiejskich regionu Krainy Łęgów Odrzańskich, rozwój turystyki, promocję produktów lokalnych 
i  wspieranie lokalnych inicjatyw.

INFORMACJE   DODATKOWE

Marina w Chobieni to nowoczesny obiekt infrastruktury turystyki wodnej, który ujęty został  
w strategii rozwoju turystyki gminy Rudna. Inwestycja powstała w porcie przy ul. Nadodrzańskiej 
w Chobieni. Teren ten zagospodarowany został w 2019r w pomosty pływające dla kajaków typu 
H2410. Marina to przystań kajakowa z pełnym zapleczem socjalnym, magazynowym oraz polem 
namiotowym. W skład kompleksu turystyczno-rekreacyjego wchodzą: budynek socjalny z pełnym 
węzłem sanitarnym, taras biesiadny, magazyn na sprzęt wodny (10 kajaków, przyczepa do ich prze-
wozu), wiata grillowa, tematyczny plac zabaw dla dzieci w kształcie statku o bezpiecznej nawierzch-
ni poliuretanowej, altanka widokowa, pole namiotowe oraz bramka zraszająca. Obiekt wyposażony 
został w liczne punkty poboru energii elektrycznej i wody przy przystani oraz na polu namiotowym. 
Elementy małej architektury (ścieżki, roślinność) podkreślają charakter obiektu, który służyć może  
zarówno miłośnikom turystyki wodnej, jak i mieszkańcom, którzy bardzo chętnie spędzają tu re-
kreacyjnie czas wolny. Cały teren przystani jest oświetlony, monitorowany i przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Osobom zmotoryzowanym dostęp na teren przystani ułatwią wjazd od strony 
ul. Nadodrzańskiej oraz dogodny parking. Administratorem mariny jest Chobieński Ośrodek Kultury. 

Naroczycki Łęg - użytek ekologiczny poło-
żony na wschód od Naroczyc, o powierzchni 
186,97 ha, powstał w 1999r. Chroni naturalne 
lasy, zarośla łęgowe, starorzecza i łąki zalewo-
we w okolicach Naroczyc oraz Chobieni. Jest to 
obszar wyjątkowych, jedynych w swoim rodza-
ju krajobrazów, który zasiedlają liczne gatunki 
chronionych ptaków i zwierząt. To niezwykle 
bogaty zespół łęgu wierzbowo-topolowego i je-
sionowo-wiązowego.

Skarpa Storczyków - rezerwat leśny utwo-
rzony w 1993r. o powierzchni 65,17 ha, po-
łożony przy wsi Orsk. Na krawędzi pradoliny 
Odry, na malowniczej skarpie Wzgórz Dal-
kowskich, poprzecinanej trzema wąwozami, 
zachowały się cenne kompleksy leśne wraz 
ze stanowiskami chronionych gatunków 
zwierząt oraz roślin, na przykład kruszczyka 
połabskiego. 
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