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Gmina Krośnice leży w centrum najwięk-
szego w Polsce Parku Krajobrazowego „Doli-
na Baryczy”. Zaledwie jedna godzina drogi od 
Wrocławia sprawia, że możemy przenieść się 
w całkiem inny świat. W otoczeniu nieprze-
bytych lasów, zbierając jagody i grzyby, łowiąc 
ryby, podglądając życie przyrody, zasłuchamy 
się w kumkanie żab i śpiew ptaków. Oprócz 
pieszych wędrówek bezdrożami leśnymi, bądź 
turystycznymi szlakami, można wybrać się na 
wyprawę rowerową po Wzgórzach Krośnic-
kich, na rajd konny lub popłynąć kajakiem, 
a w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krośni-
cach skorzystać z zajęć z dziedziny edukacji 
ekologicznej dzieci i młodzieży.

Krośnice to miejsce, gdzie polodowcowe 
wzgórza Wału Trzebnickiego, zwanego popu-
larnie Górami Kocimi, spotykają się z płaską, 
zabagnioną Doliną Baryczy, w której człowiek 
już w średniowieczu zaczął budować najwięk-
szy zespół stawów rybnych w Europie. To rów-
nież miejsce o bogatej historii, gdzie stykały się 

księstwo oleśnickie, wolne państwa stanowe: 
wierzchowickie, milickie i goszczańskie, a tak-
że dobra cysterek trzebnickich i wrocławskiej 
kapituły katedralnej. Tutaj powstał unikalny 
zakład leczniczy Fundacji Krośnickiej, założo-
ny przez hrabiego Adelbedta Volmersteina.

W gminie Krośnice przeszłość styka się 
z nowoczesnością. Szczególne uwarunkowania 
geologiczne sprawiły, że zbudowano tu naj-
większy podziemny magazyn gazu w Polsce 
i jeden z największych w Europie. Gmina do-
brze wykorzystała szczególne walory i swoje 
położenie,  inwestując środki w infrastrukturę 
turystyczną i rekreacyjną. W 2006 r. otrzy-
mała dyplom uznania gazety Rzeczpospolita 
dla najlepszej gminy na Dolnym Śląsku pod 
względem pozyskiwania funduszy unijnych. 
W 2014 r. Krośnicka Kolej Wąskotorowa zo-
stała laureatem Dolnośląskiego Klucza Suk-
cesu w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie 
turystyczne. 

WSTĘP

Stawy Krośnickie z lotu ptaka (arch. CETS)
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ska 751 ha, czyli 4,2 % powierzchni. Znacznie 
większy od średniej krajowej jest udział la-
sów, które zajmują 6805 ha, czyli 38,0 % po-
wierzchni. Pozostałe grunty stanowią 2414 ha, 
czyli 13,5 % powierzchni, z czego stosunkowo 
duży udział 1368 ha, czyli 7,6 % stanowią sta-
wy rybne. Flaga gminy jest w kolorze czarno–
żółto–niebieskim.

Gmina Krośnice liczy 17 873 ha powierzch-
ni. Zamieszkuje ją ponad 8 tys. mieszkańców, 
liczba ludności wykazuje pewną tendencję 
wzrostową. Na terenie gminy znajduje się 
25 wsi w 22 sołectwach. Użytki rolne stano-
wią 8654 ha, czyli 48,4 % powierzchni gminy, 
z czego grunty orne 6161 ha, czyli 34,3 % po-
wierzchni, sady 55 ha, czyli 0,3% powierzchni, 
łąki 1687ha, czyli 9,4 % powierzchni, pastwi-
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Pod względem administracji kościelnej 
gmina leży na terenie diecezji wrocławskiej 
(parafie Krośnice i Wierzchowice) oraz ka-
liskiej (parafie Bukowice, Goszcz i Kuźnica 
Czeszycka)  natomiast pod względem geogra-
ficznym leży w obrębie dwóch mezoregionów: 
płaskiej Kotliny Milickiej, będącej częścią Ob-
niżenia Głogowsko–Milickiego oraz polodow-
cowych Wzgórz Twardogórskich, w tej części 
nazywanych Wzgórzami Krośnickimi, będą-
cych częścią dużej struktury Wału Trzebnic-
kiego. Najwyższym punktem gminy jest wzgó-
rze Gęślica (242 m n.p.m.) między Dziewiętli-
nem a Łazami, będące zarazem najwyższym 
punktem Wzgórz Krośnickich. Do innych zna-
czących wzgórz należy Wiatraczne Wzgórze 
(206 m n.p.m.) i Babia Góra (205 m n.p.m.). 
Najniżej w gminie położona jest Kotlarka (115 
m n.p.m.). 

Całość gminy leży w zlewni rz. Baryczy. 
Największą rzeką jest Prądnia (Branda), do 
której uchodzą Tążyna, Struga Czatkowicka, 
nazywana w górnej części Rowem Dziewię-

Gmina leży w północno–wschodniej czę-
ści województwa dolnośląskiego, na tere-
nie powiatu milickiego. Graniczy z gminami 
dolnośląskimi: Milicz, Zawonia, Dobroszy-
ce i Twardogóra oraz z gminą Sośnie, leżącą 
w województwie wielkopolskim. Krośnice 
znajdują się 50 km od Wrocławia oraz 30 km 
od najbliższej drogi ekspresowej S8. Dojazd 
z najbliższego lotniska we Wrocławiu zajmu-
je ok. 1 godziny. Przez gminę przebiega droga 
wojewódzka nr 448 Milicz–Syców, a granicą 
gminy droga krajowa nr 15 Wrocław–Olsztyn. 
Najgodniejszy dojazd z Wrocławia prowadzi 
drogami krajowymi nr 5 i 15 w kierunku Mi-
licza, do miejscowości Lasowice. 2 km za La-
sowicami należy skręcić w prawo na Krośnice. 
Najbliżej położone węzły drogowe na drodze 
ekspresowej nr S8 Warszawa–Wrocław to 
Dąbrowa i Łozina. Przez Krośnice przechodzi 
linia kolejowa Oleśnica–Krotoszyn, miejsco-
wość posiada bezpośrednie, choć ograniczone, 
połączenie kolejowe z Wrocławiem i Pozna-
niem. 

POŁOŻENIE

Widok z Wiatracznego Wzgórza (fot. K. Łuszczek)                                    
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„Dolina Baryczy”, a także wchodzi w skład eu-
ropejskiej sieci obszarów chronionych Natura 
2000.

Pod względem historycznym teren gminy 
zawsze należał do Dolnego Śląska, aczkolwiek 
teren obecnej gminy Krośnice powstał z po-
łączenia gromad, należących w okresie po-
wojennym do powiatu sycowskiego (Kuźnica 
Czeszycka) oraz trzebnickiego (Bukowice). 
Jeszcze wcześniej, bo do 1818 r., do powiatu 
trzebnickiego należały również Łazy, Pierstni-
ca, Brzostowo, Żeleźniki, Grabownica i Kotlar-
ka. Jest to odbicie dawnych stosunków własno-
ściowych i podziałów feudalnych. Do XVIII w. 
teren obecnej gmin należał w części do wolne-
go państwa milickiego Maltzanów (Krośnice, 
Dąbrowa, Czarnogoździce), wolnego państwa 
stanowego Wierzchowice (Wierzchowice, 
Wąbnice, później także Dziewiętlin), posiadło-
ści klasztoru cysterek trzebnickich w obrębie 
księstwa oleśnickiego (Łazy, Bukowice, Pierst-
nica), dóbr brzostowskich w obrębie księstwa 

tlińskim, Ruda oraz Grabownica i Błociec. Dru-
gą co do wielkości rzeką jest Rybnica, płynąca 
przez Kuźnicę Czeszycką, do której uchodzą 
Kobylarka, Młynówka Starzyńska i Jaźwinek. 
Z południowych stoków Wzgórz Krośnickich 
spływają Brzeźnica (Młyńska Struga) oraz Je-
sionka, wpadające do Sąsiecznicy. Na terenie 
gminy leżą trzy kompleksy stawowe: Krośnice, 
Żeleźniki i Goszcz, należące do Zakładu Ry-
backiego Krośnice, należącego do Gospodar-
stwa Rybackiego „Stawy Milickie S.A.”, a tak-
że mniejsze stawy prywatne. Największymi 
akwenami są staw Czarny Las, liczący 112 ha 
i staw Nowy liczący 100 ha.

Znaczna część gminy jest pokryta lasami, 
administrowanymi przez Nadleśnictwo Milicz, 
a we fragmencie przez Nadleśnictwo Oleśnica. 
Nadleśnictwo Milicz wchodzi w skład Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Bary-
czy”. Niemal cała gmina, z wyjątkiem Więc-
kowa, Piestnicy i Bukowic, leży na terenie 
największego w Polsce Parku Krajobrazowego 

Las w okolicy stawu Czarny Las (fot. I. Laskowicz)
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na mocy którego wschodnie tereny powia-
tu sycowskiego weszły w skład odrodzonego 
państwa polskiego. Charakterystyczny punkt, 
w którym dawniej stykały się granice powia-
tów: trzebnickiego, milickiego i sycowskiego, 
a jeszcze dawniej dobra cysterek trzebnickich, 
dobra brzostowskie i goszczańskie, nosił na-
zwę Trójpański Most, w połowie drogi między 
Lędziną a Bukowicami.

oleśnickiego (Brzostowo, Lędzina, Żeleźniki, 
Luboradów, Kotlarka), wolnego państwa stano-
wego Goszcz (Grabownica, Suliradzice), dóbr 
cieszyńskich wrocławskiej kapituły katedral-
nej (Kuźnica Czeszycka, Czeszyce) oraz dys-
tryktu międzyborskiego księstwa oleśnickiego 
(Stara Huta). Obecna granica gminy Krośnice 
z gminą Sośnie została wytyczona w 1920 r. 
na skutek postanowień traktatu wersalskiego, 
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Budynek dworca głównego kolejki kro-
śnickiej, o konstrukcji szkieletowej, nawiązuje 
architekturą do stojącego do dziś we Wrocła-
wiu przy pl. Staszica dworca Wrocławskiej Ko-
lei Dojazdowej. W budynku dworca znajduje 
się informacja turystyczna oraz kawiarnia 
gdzie można posilić się przed lub po podróży. 
Obok dworca ustawione są dwa ekspozycyj-
ne parowozy, m.in. parowóz Tomcio. Pociąg 
z otwartymi wagonami kursuje od mają do 

KROŚNICKA KOLEJ WĄSKOTOROWA

Krośnicka Kolej Wąskotorowa w zespole 
pałacowo–parkowym Krośnice–Wierzchowi-
ce działa od 2013 r. i jest najmłodszą koleją 
wąskotorową w Polsce oraz jedyną obecnie 
kursującą w Dolinie Baryczy i na Dolnym Ślą-
sku. Dworzec kolejki znajduje się przy drodze 
nr 448, między Krośnicami a Wierzchowica-
mi. 

Wąskotorówka w  Krośnicach nawiązuje do zbudowanej w  1894 r. linii Sulmierzyce–
Żmigród–Prusice, przedłużonej następnie do samego Wrocławia, o identycznym rozstawie szyn 
750 mm. Taki pociąg mógł pokonywać znacznie większe łuki zakrętów niż na torze o typowym 
rozstawie, co znacznie zmniejszało koszty budowy, nie mógł jednak rozwijać prędkości większej 
niż 20 km/h. Kolejka służyła pierwotnie do transportu drewna z  lasu do tartaku, buraków do 
cukrowni w Żmigrodzie, a także ludzi. Sama podróż z Milicza do Wrocławia trwała jednak ponad 
cztery godziny. Kolejka nie wytrzymała konkurencji transportu samochodowego. Przewozy 
stopniowo ograniczano, ostatecznie w 1991 r. linię zamknięto, a tory dwa lata później rozebrano. 
Po dwudziestu latach w miejscu torów zbudowano ścieżkę rowerową o utwardzonej nawierzchni 
i szerokości 2 m. Ścieżka liczy aktualnie 20,3 km i prowadzi z Sułowa przez Milicz do Grabownicy.

Lokomotywa ekspozycyjna Tomcio (arch. CETS)
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ścieżkę edukacyjną o nazwie „Dolina Baryczy 
w miniaturze”. Tablica przy dworcu głównym 
poświęcona jest historii kolejki wąskotorowej 
i jej tradycjom w Dolinie Baryczy. Drugi przy-
stanek, znajdujący się przy zabytkowym parku 
w Wierzchowicach, tematycznie poświęcony 
jest lasom i parkom Doliny Baryczy, kolejny 
ochronie przyrody. Na czwartym przystanku, 
w parku podworskim w Krośnicach, zapozna-
jemy się informacjami dotyczącymi zróżnico-
wania krajobrazu regionu, a na piątym, przy 
pałacu Vollmersteinów, obecnej siedzibie 
Urzędu Gminy w Krośnicach, z zabytkami Do-
liny Baryczy. Nieopodal stacji głównej znaj-
duje się staw rekreacyjny z miejscem prze-
znaczonym do kąpieli, wypożyczalnia łódek 
i rowerów wodnych oraz plac zabaw. Można 
stąd wybrać się na spacer aleją dębową na ba-
rokowej osi widokowej, łączącej pałac w Kro-
śnicach z położonym na wzgórzu kościołem 
w Wierzchowicach.
Kontakt: Krośnicka Kolej Wąskotorowa
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Parkowa 30, 56-320 Krośnice
tel. 71 74 00 055
www.kolejka.krosnice.pl

października. W tygodniu uruchamiana jest 
lokomotywa spalinowa, natomiast w soboty 
i niedziele parowóz Px48, który trafił do Kro-
śnic 10 lipca 2012 r. prosto z Piły, gdzie w fir-
mie Interloku przeszedł gruntowany remont. 
Lokomotywa, wyprodukowana w 1955 r. w Fa-
bryce Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego 
w Chrzanowie, 25 maja 2013 r. stanęła na kro-
śnickich torach. Mimo upływu lat serce loko-
motywy pozostało niezmienione i w dalszym 
ciągu w jej wnętrzach pracuje oryginalny ko-
cioł z Warszawskich Zakładów Budowy Urzą-
dzeń Przemysłowych o numerze fabrycznym 
116. Parowóz w trakcie swojej dotychczasowej 
służby stacjonował m.in. w Piotrkowie, Kro-
śniewicach, Ełku, Sampolnie, Kobylepolu, Śro-
dzie, Trzebnicy, Gaju oraz Włocławku. Zanim 
trafił do Krośnic, tuż przed generalnym re-
montem, był muzealnym eksponatem w Chła-
powie. W przeszłości kursował na różnych 
trasach, w tym również na trasie z Trzebni-
cy przez Milicz do Sulmierzyc. Dziś kolejka 
jeździ po pętli o długości prawie 3 km, przez 
teren zespołu pałacowo–parkowego Krośni-
ce–Wierzchowice. Przejazd trwa około 20 mi-
nut. Na trasie kolejki znajduje się sześć przy-
stanków. Przy poszczególnych przystankach 
ustawione są tablice tematyczne, tworzące 

Stawy rekreacyjne w Krośnicach (fot. K. Laskowicz)
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Kontakt: Centrum Edukacyjno-Turystyczno-
-Sportowe
ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice
tel. 71 38 46 040
www.cets.krosnice.pl

Wypożyczalnia rowerów
Hala Sportowa
ul. Parkowa 14, 56-320 Krośnice
tel. 71 31 95 029
www.sport.krosnice.pl

KRYTA PŁYWALNIA W KROŚNICACH 

Pływalnia zostanie otwarta w 2015 r. w kom-
pleksie Centrum Edukacyjno–Turystycz-
no–Sportowego w Krośnicach. W dwukon-
dygnacyjnym obiekcie znajdzie się pełnowy-
miarowy basen pływacki z ruchomym dnem,  
czwarty tego rodzaju obiekt w Polsce, basen 
rekreacyjny ze zjeżdżalnią rurową, strefa SPA 
oraz brodzik. Na piętrze umieszczone zostaną 
trybuny dla 152 osób. Do dyspozycji użytkow-
ników oddany będzie również gabinet kosme-
tyczny, fitness, solarium, sauna, siłownia, ka-
wiarnia i kręgielnia.

CENTRUM EDUKACYJNO–TURYSTYCZ-
NO–SPORTOWE W KROŚNICACH 

Centrum służy wszystkim, który chcą w ak-
tywny i ciekawy sposób spędzić czas w Krośni-
cach. W skład CETS wchodzi nowoczesna hala 
sportowa, kompleks boisk sportowych wy-
łożonych powierzchnią tartanową (dwa boiska 
do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, boisko 
do piłki nożnej, dwa boiska do piłki siatkowej, 
bieżnia 60 m, skocznia do skoku w dal, cztery 
korty tenisowe), wyposażone w multimedia 
centrum konferencyjne z salami na 60 i 100 
osób oraz plac zabaw. Na miejscu znajduje się 
także wypożyczalnia rowerów. W ramach 
CETS działa Ośrodek Edukacji Ekologicznej, 
oferujący całoroczne zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży w salach ośrodka oraz w terenie. Wśród 
oferowanych przez ośrodek zajęć można wy-
mienić zajęcia terenowe: na Stawach Krośnic-
kich, na Wzgórzu Joanny oraz tematyczne w 
salach ośrodka: Dolina Baryczy – przyroda tęt-
niąca życiem, gdyby ptakiem być..., tajemnice 
grudki ziemi, tajemnice kropli wody, w cieniu 
drzewa. Grupy, korzystające z oferty ośrodka, 
mają zapewniony nocleg i wyżywienie w no-
wym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
w Krośnicach.

Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach (arch. CETS)
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BAJKOWA DOLINA BARYCZY

W Krośnicach można spotkać prawdziwe baj-
kowe postacie z dawnych opowieści i legend 
Doliny Baryczy. Bajkowa Dolina Baryczy to 
unikalna gra miejska wraz z udziałem anima-
torów w strojach bajkowych postaci, skierowa-
na do szkół, rodzin z dziećmi i grup zorgani-
zowanych, łącząca dobrą zabawę z elementami 
edukacji regionalnej i historycznej. Gra odby-
wa się na terenie zespołu pałacowo–parkowe-
go Krośnice–Wierzchowice po wcześniejszym 
uzgodnieniu.
Kontakt: Usługi przewodnickie 
Włodzimierz Ranoszek
tel. 605 619 956
www.wranoszek.pl

CENTRUM EDUKACYJNO–ARTYSTYCZNE 
„MUZYCZNE PSZCZÓŁKI”

Centrum działa przy CETS w Krośnicach. 
Warsztaty dotyczą pszczelarstwa i życia 
pszczół. Oprócz rzeźbienia w wosku, degu-
stacji miodu i innych produktów pszczelich, 
uczestnicy warsztatów mogą zobaczyć oszklo-
ny ul oraz sprzęt pszczelarski. Centrum oferu-
je również zajęcia muzyczne. 
Kontakt: Centrum Edukacyjno–Artystyczne 
„Muzyczne Pszczółki”
Kamila Ratyńska–Pietryka
tel. 665 148 036

GALERIA ZIEMI W KROŚNICACH

 Galeria to okazały zbiór ponad 4500 mi-
nerałów i skamieniałości ze wszystkich kon-
tynentów prywatnej kolekcji Janusza Talagi. 
Znajduje się na rogu ul. Sanatoryjnej i Kwiato-
wej, obok budynku schroniska młodzieżowe-
go. Można tu zobaczyć m.in. opale z Australii, 
czoroit z Syberii, fragment meteorytu żela-
znego Sikhote–Alin, a także skamieniałości: 
czarne dęby z Opola, skamieniałości jurajskie 
z Częstochowy, bursztyny znad Bałtyku oraz 
kość mezozaura. Wśród okazów znajdują się 
również, znalezione w rejonie Doliny Bary-
czy, m.in. ruda darniowa, skamieniałości juraj-
skie, przyniesione w te rejony przez lądolód, 
czy fragment dna morskiego z Goszcza sprzed 
epoki lodowcowej. Galerię można zwiedzać 

zarówno indywidualnie, a także uczestniczyć 
w zajęciach organizowanych dla wszystkich 
grup wiekowych. W ich zakres wchodzi pre-
zentacja minerałów i różnych form krystali-
zacji, nauka rozpoznawania minerałów, oraz 
widowiskowy pokaz obróbki (szlifowania) ka-
mieni szlachetnych i półszlachetnych.
Kontakt: Janusz Talaga
tel. 606 732 586

„SZKLANY ŚWIAT” W KROŚNICACH

Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” po-
wstała w 2009 r. Założyli ją pracownicy za-
mkniętej spółdzielni „Milicz”, największej tego 

Centrum Edukacyjno-Artystyczne 
„Muzyczne Pszczółki” (arch. CETS)

Galeria Ziemi (arch. CETS)
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dacji - Kazimierza i Idalię Laskowiczów oraz 
zapraszanych artystów.
Kontakt: Kazimierz Laskowicz
tel. 602 237 612

CENTRUM CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ

Centrum działa w Luboradowie, przy 
Ośrodku Plenerowym Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu. Znajduje się w nim ory-
ginalny piec do wypalania ceramiki drewnem 
- Tongkama - wzorowany na piecach używa-
nych we wczesnym średniowieczu w Korei. 
Podczas procesu wypalania w takim piecu, na 
skutek osiadania popiołu drzewnego i jego to-
pienia pod wpływem wysokiej temperatury, 
powstaje unikalny rodzaj naturalnego szkliwa. 
Centrum organizuje szereg plenerów i warsz-
tatów. 
Kontakt: Dom Pracy Twórczej ASP Wrocław
tel. 71 34 38 031 w. 228

EKO–PASIEKA Z MINISKANSENEM 
PSZCZELARSKIM

Pasieka prowadzona jest w Kuźnicy Cze-
szyckiej przez Wacława Ratyńskiego. Można 
tu kupić różne produkty pszczele, jak  również 
obejrzeć różne stare, często ozdobne, ule i do-
wiedzieć się wiele o życiu pszczół i pszcze-
larstwie. Bramy wejściowej strzeże bartnik 
z szablą i stanowczym napisem - Miód jest 

rodzaju w Polsce, w której przez kilkadziesiąt 
lat zajmowali się produkcją szklanych ozdób 
choinkowych, eksportowanych na cały świat. 
Dziś kontynuują działalność choć w mniejszej 
skali. Spółdzielnia nadal produkuje bombki 
tradycyjnym sposobem, jak i prowadzi dzia-
łalność edukacyjną dla grup szkolnych, grup 
zorganizowanych oraz turystów. Można tu 
zobaczyć wszystkie etapy produkcji szklanych 
ozdób, a także zamówić lekcję malowania 
bombki. W dmuchalni pracownicy wydmu-
chują ze szklanych rurek przeróżne kształty. 
W srebrzalni bombki, za pomocą azotanu sre-
bra, nabierają lustrzanego blasku. W dekora-
torni ozdoby są ręcznie zdobione przez panie 
dekoratorki. W budynku mieści się również 
sklep firmowy.
Kontakt: Spółdzielnia Socjalna 
„Szklany Świat”
ul. Kwiatowa 7, 56-320 Krośnice
tel. 71 38 46 619
www.szklanyswiat.org
 
GALERIA MŁYŃSKA 5

Galeria znajduje się w Wierzchowicach 
w starym ceglanym młynie. Została urucho-
miona przez Fundację Pro Eko–Foto pod ad-
resem takim jak w nazwie. Można w niej zo-
baczyć fotografie przyrodnicze, ukazujące 
bogactwo przyrody i kultury materialnej Doli-
ny Baryczy, wykonane przez właścicieli Fun-

Galeria Młyńska 5 w Wierzchowicach 
(fot. K. Laskowicz)

Eko-Pasieka w Kuźnicy Czeszyckiej 
(fot. W. Ranoszek)
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terenie gminy Krośnice. Można w niej sko-
rzystać z jazdy konnej dla początkujących jak 
i zaawansowanych. W ofercie znajduje się 
oprowadzanie na koniu dla dzieci, jazda na 
lonży, jazdy maneżowe oraz jazdy w terenie, 
wszystko pod okiem wykwalifikowanych in-
struktorów. W stajni są wałachy czystej krwi 
arabskiej, klacze fryzyjskie i huculskie. Działa 
tu również pensjonat dla koni. Tuż przy stajni 
znajduje się domek dla gości, a kolejne miejsca 
noclegowe są w domkach nad stawem. Gospo-
darstwo agroturystyczne oferuje również ba-
sen oraz staw rybny z możliwością łowienia. 
Latem stajnia organizuje obozy jeździeckie.
Kontakt: Stadnina koni oraz gospodarstwo 
agroturystyczne „Stajnia Łazy Małe”
Łazy Małe 20, 56-321 Bukowice
tel. 71 38 33 367
www.stajnialazymale.pl

mój. W pasiece jest sześćdziesiąt uli i pracow-
nia pszczelarska. Znajduje się tu także dziupla 
bartnika, której pilnuje św. Ambroży, patron 
pszczelarzy. Można w niej wdychać olejki ete-
ryczne, które uwalniają się podczas produk-
cji miodu. Inhalacje najlepiej działają w maju 
i czerwcu. Eko–Pasieka oferuje dla grup róż-
ne programy edukacyjne: historia bartnictwa 
i pszczelarstwa, gospodarka pasieczna i pro-
dukty pszczele. Każdy z nich kończy się zwy-
kle ogniskiem. 
Kontakt: Wacław Ratyński
tel. 71 38 45 551

„STAJNIA ŁAZY MAŁE” 

Stadnina koni oraz gospodarstwo agrotu-
rystyczne „Stajnia Łazy Małe” posiada naj-
ciekawszą ofertę jako ośrodek jeździecki na 

Stadnina koni w Łazach Małych (fot. W. Ranoszek)
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rozwiązania. Winnica organizuje spotkania 
intergracyjne, okazjonalne wystawy, kursy 
winiarskie, warsztaty somelierskie, warsztaty 
kulinarne z winem oraz imprezy artystyczne. 
Na terenie winiarni znajduje się domek z po-
kojami do wynajęcia.
Kontakt: Winnica De Sas
Czeszyce 9, 56-320 Krośnice
tel. 71 38 45 518
www.winnicadesas.pl

GOSPODARSTWO „ROGATA OWCA” 
W LĘDZINIE 

Gospodarstwo, którym kieruje Beata Pie-
kalska prowadzi hodowlę owcy rasy szara ro-
gata wrzosówka lineburska, oferuje szereg in-
teresujących warsztatów twórczych dla dzieci 
i dorosłych. Warsztaty dotyczą tradycyjnego 
rzemiosła (przędzenie, tkanie, filcowanie bar-
wienie), rękodzieła, zielarstwa, wytwarzania 
tradycyjnych produktów spożywczych i naby-
wania nowych umiejętności manualnych. Na 
terenie gospodarstwa prowadzone są również 
zajęcia dotyczące pradziejów Doliny Baryczy: 
pierwsi rybacy, pierwsi myśliwi i pierwsi rol-
nicy. Zajęcia są prowadzone we współpracy 
z pracownikami naukowymi i doktorantami 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego z wykorzystaniem replik strojów i na-
rzędzi z epoki, rekonstruowanych na podsta-
wie dokumentacji wykopaliskowej.
Kontakt: Gospodarstwo „Rogata Owca”
Lędzina 25, 56-321 Krośnice
tel. 71 38 43 007
www.rogataowca.blogspot.com

WINNICA DE SAS W CZESZYCACH

Winnica położna jest w malowniczej wsi 
Czeszyce, ok. 17 km od Krośnic. Uprawia się 
tu 7 szczepów winorośli, w największej ilo-
ści Gewuertztraminera, stosując ekologiczne 

Winnica De Sas (fot. A. Zuber)

Zajęcia w wiosce rzemiosł w Lędzinie 
(fot. W. Ranoszek)
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fundację wspierającą zdolne dzieci. Pałac zo-
stał zniszczony w 1945 r. i później rozebrany. 

Warto zobaczyć

•  Park podworski o pow. 7,7 ha nad rz. 
Prądnią z pomnikiem przyrody - dębem 
o obw. 632 cm.

•  Stawy rozległego kompleksu Żeleźniki. 
Koło stawu Henryk Nowy i Henryk Stary 
znajdują się dęby o obw. 500, 608 i 540 cm, 
a na wschodniej grobli stawu Nowy - dęby 
o obw. 626 i 510 cm.

•  Poewangelicki kościół p.w. Chrystusa 
Dobrego Pasterza z pocz. XX w., od 1949 r. 
katolicki, filialny parafii Narodzenia NMP 
w Goszczu.

•  Budynek szkolny z 1893 r. (nr 31) z pła-
skorzeźbą św. Marcina.

•  Cmentarz ewangelicki, 1 km na południe 
od wsi, założony ok. poł. XIX w. Pozostały 
na ślady mogił i kilka mocno zniszczonych 
nagrobków, najstarszy ocalały jest z 1900 r. 
Pośrodku cmentarza rośnie stary dąb szy-
pułkowy będący pomnikiem przyrody oraz 
młode olchy, brzozy i kępy bzu lilaka.

•  Cmentarz rodowy rodziny Stolberg z ok. 
1900 r., leżący obok cmentarza ewangelic-
kiego. Pochowana jest na nim Bertha Stol-
berg–Stolberg 1844-1916. 

 
BRZOSTÓWEK

Przysiółek wsi Brzostowo, 1 km na zachód 
od wsi, przy drodze do Bukowic, założony jako 
folwark w dobrach brzostowskich, nosił nie-
miecką nazwę Neuvorwerk.

BRZOSTOWO

Wieś przy drodze wojewódzkiej do Sy-
cowa, licząca ok. 230 mieszkańców, powsta-
ła prawdopodobnie przed 1300 r., ponownie 
skolonizowana po wojnie 30–letniej, dawniej 
stanowiąca dobra lenne w obrębie księstwa 
oleśnickiego. Nazwa wywodzi się od brzostu, 

czyli wiązu górskiego, który zapewne rósł 
w miejscu założonej osady. Słowiańska nazwa 
Brustawe została w latach 30. XX w. zniem-
czona na Eichensee. Brzostowo wzmiankowa-
ne jest w 1770 r. jako posiadłość szambelana 
króla Prus - hrabiego Kessela. W 1779 r. wieś 
nabył hr. Henryk Reichenbach z Goszcza. Pod 
koniec XVIII w. osiedlił się tu jego syn Hen-
ryk. Do 1818 r. wieś znajdowała się w grani-
cach powiatu trzebnickiego. W 1845 r. Henryk 
Reichenbach sprzedał Brzostowo niejakiemu 
Mullerowi za 320 tys. talarów. Prawdopodob-
nie pod koniec XIX w. stanął tu okazały pałac 
wzniesiony przez nowych panów Brzostowa 
- hr. Stolberg–Stolberg. Obok znajdował się 
spory folwark, funkcjonował też przytułek dla 
ubogich oraz wiatrak, młyn wodny, browar, ce-
gielnia i szkoła dotowana przez rząd. W 1846 r. 
hrabina Reichenbach założyła w Brzostowie 

BOGACTWO HISTORYCZNO - KULTUROWE 
MIEJSCOWOŚCI GMINY KROŚNICE

Kościół p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza 
w Brzostowie (fot. K. Laskowicz)
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drewna i tartakiem wieś określa się jako wio-
skę drewna, zdobią ją stylowe drewniane ta-
bliczki.

Warto zobaczyć

•  Klasycystyczny kościół parafialny p.w. 
Wniebowzięcia NMP z lat 1803–1806. 
W 1946 r. duszpasterstwo w parafii obję-
li Salezjanie. W 1965 r. kościół otrzymał 
nową polichromię, którą wykonał prof. J. 
Molga z Warszawy. We wnętrzu kościoła 
znajdują się organy dzwoneczkowe, ufun-
dowane przez Polonię niemiecką.

•  Budynek plebanii z 1840 r., znajdujący się 
obok kościoła.

•  Cmentarz katolicki parafialny z 1920 r., 
znajdujący się ok. 300 m od kościoła.

•  Poniemiecki cmentarz ewangelicki, 
w części zachodniej wsi, odnowiony przez 
współczesnych mieszkańców. Powstał ok. 
poł. XIX w. Powiększono go po 1900 r. 
i obejmuje obecnie 0,35 ha. Zachowało się 
ok. 70 mogił z obramieniami. Najstarszy 
zachowany nagrobek Adolpha Kusch z lat 
1850-74. 

BUKOWICE

Najdłuższa wieś gminy Krośnice i całej Do-
liny Baryczy, łańcuchówka (wieś leśno–łano-
wa) o całkowitej długości 7 km, licząca 1700 
mieszkańców, składająca się z dwóch sołectw: 

Bukowice I  i Bukowice II. Leży w obrębie 
Wzgórz Krośnickich na wysokości 141–175 m 
n.p.m. Wieś wzmiankowana jest od 1340 r. jako 
Bukowicze, do 1810 r. należała do dóbr klaszto-
ru cysterek w Trzebnicy w granicach księstwa 
oleśnickiego, a do lat 50. wchodziła w skład po-
wiatu trzebnickiego. W XIX w. nazwę zniem-
czono na Frauenwaldau.

We wsi mieści się szkoła podstawowa 
i gimnazjum, biblioteka, Dom Kultury, apteka, 
ośrodek zdrowia, a także stacja kolejowa Bu-
kowice Trzebnickie na linii Oleśnica–Kroto-
szyn. Przy ul. Jesionowej znajduje się Gospo-
darstwo Agroturystyczne Krystyny Klucznik. 
Ze względu na tradycje związane z obróbką 

Cmentarz ewangelicki w Bukowicach 
(fot. K. Łuszczek)

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Bukowicach 
(fot. I. Laskowicz)
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CZESZYCE

Wieś w północnej części gminy, przy dro-
dze z Kuźnicy Czeszyckiej do Czatkowic, li-
cząca ok. 130 mieszkańców. Powstała po woj-
nie 30–letniej przy hucie szkła, w dawnych 
dobrach cieszyńskich wrocławskiej kapituły 
katedralnej, w obrębie dystryktu międzybor-
skiego księstwa oleśnickiego, z tego względu 
była nazywana po polsku Szklarką Cieszyńską, 
a po niemiecku Tscheschen Glashütte, później 
Alt Glashütte. Kiedy i dlaczego huta przestała 
pracować nie jest dokładnie znane. Od 1995 r. 
we wsi działa firma Meble Rząsa, produkująca 
meble tapicerowane.

DĄBROWA 

Wieś przylegająca od północy do Krośnic, 
licząca ok. 160 mieszkańców, leżąca na północ-
nym skraju Wzgórz Krośnickich na wysokości 
ok. 140 m n.p.m. Została założona w XVII w. po 

CZARNOGOŹDZICE 

Wieś przy drodze wojewódzkiej do Mi-
licza, malowniczo położona na Wzgórzach 
Krośnickich, licząca ok. 190 mieszkańców. Po-
wstała przy folwarku założonym na początku 
XVII w. w obrębie wolnego państwa milickie-
go, po raz pierwszy wzmiankowana w 1616 r. 
Nazwę o pochodzeniu słowiańskim Zworno-
goschütz zniemczono w latach 30. XX w. na 
Höchenwarte. 

Warto zobaczyć

•  Dworek z XIX w., znajdujący się w obrę-
bie zabudowań folwarku, zbudowany dla 
rodu Eberów (obecnie własność prywat-
na).Obok rozciąga się niewielki park.

•  Pozostałości cmentarza rodowego w lesie 
przy południowym krańcu wsi.

Cmentarz ewengelicki w Dziewiętlinie (fot. I. Laskowicz) 
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a także nazywana „nadbaryckimi Bieszcza-
dami” ze względu na pagórkowaty krajobraz 
wsi i rozległe kompleksy leśne, leżące na po-
łudnie. Wzmiankowana od 1442 r., stanowi-
ła dobra lenne ordynacji milickiej. W 1763 r. 
została nabyta przez właścicieli ordynacji 
wierzchowickiej. W latach 1855–1868 w dwor-
ku mieszkała wdowa po księciu pszczyńskim, 
Adelajda von Pless. Nazwa wsi Dziewentline 
została zniemczona na Hedwigsthal. Dworek 
po 1945 r. był zasiedlony przez pracowników 
PGR, następnie został zrujnowany i rozebrany.

Warto zobaczyć

•  Ścieżkę przyrodniczo – historyczną z ta-
blicami, która ułatwia dotarcie do najcie-
kawszych miejsc miejsowości.

•  Park podworski, założony w I poł. XIX w., 
o pow. ok. 4 ha, ze stawem z wyspą. W par-
ku urządzono miejsce odpoczynku oraz 
ustawiono plansze leśnej ścieżki przyrod-
niczej.

•  Pozostałości dawnego majątku: stodoły 
i zabudowania gospodarcze w stylu saksoń-

wojnie 30–letniej, należała do dóbr krośnic-
kich jako dobro lenne w państwie milickim. 
W 1709 r. zmarło wielu mieszkańców wsi na 
skutek zawleczenia zarazy z Miłochowic. Do 
1945 r. nazwa wsi brzmiała Dammer, zacho-
wując słowiańskie pochodzenie od dębu.

Warto zobaczyć

•  Cmentarz ewangelicki z II poł. XIX w. 
położony przy drodze do Wąbnic, na ko-
pulastym wzgórku. Pozostały z niego tylko 
zarysy mogił. 

•  Szkółkę Jeździecką „Sarnówka”, którą 
prowadzi Joanna Popławska. Przez wieś 
przechodzi Szlak Konny Doliny Baryczy.

DZIEWIĘTLIN

Wieś licząca ok. 140 mieszkańców, leżąca 
w dolinie Dziewiętlińskiego Potoku (Strugi 
Czatkowickiej), w obrębie Wzgórz Krośnickich 
na wysokości ok. 180 m n.p.m. Ze względu na 
śródleśne położenie wieś określana jest jako 
wieś „na końcu drogi”, czy „na krańcu świata”, 

Kościół w Wierzchowicach na tle Gęślicy (fot. W. Ranoszek)
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Powstała z połączenia dwóch wsi założonych 
w okresie kolonizacji fryderycjańskiej, kosz-
tami hr. Leopolda von Reichenbach w obrębie 
ordynacji goszczańskiej, w miejscu istniejącej 
tu być może wcześniej osady lub przysiół-
ka Grabownitze. Część wschodnia, założona 
w 1756 r. Charlottental, otrzymała swoją na-
zwę od drugiej żony hrabiego, Charlotty. Część 
wsi, leżąca po zachodniej stronie rz. Grabow-
nica, określana także jako Sławoszowa, została 
założona w 1757 r. jako Amaliental na cześć 
trzeciej żony hrabiego, Amalii, od której po-
chodzi także nazwa stawu na południe od wsi. 
Wieś należała do parafii w Goszczu, w 1912 r. 
zbudowano bitą drogę z Zakrzowa. 

Warto zobaczyć

•  Stawy Amalia i Pelagia znajdujące się na 
południe od wsi, rozrzucone po obu stro-
nach drogi do Drożdżęcina, wchodzące w 
skład kompleksu Goszcz, należącego daw-
niej do ordynacji goszczańskiej. Po raz 
pierwszy zostały wzmiankowane w 1606 r., 

skim (XVIII/XIX w.) oraz dwa słupy bramy 
wjazdowej do parku.

•  Pomnik poległych w  I wojnie światowej 
na rozdrożu w północnej części wsi. Na 
zachód od wsi, pośród pól na wzniesieniu, 
znajduje się cmentarz ewangelicki z po-
czątku XIX w.

•  Kurhan z epoki brązu, znajduje się przy 
przysiółku Dziewiętlin–Leśnictwo - ok. 
0,5 km na południe od zabudowań.

•  Gęślica - najwyższe wzniesienie Wzgórz 
Krośnickich i gminy Krośnice o wysoko-
ści 242 m n.p.m., porośnięte lasem buko-
wym. Prowadzi na nią znakowany szlak 
turystyczny. Na wierzchołku umieszczona 
jest wieża przeciwpożarowa Nadleśnictwa 
Milicz z początku XXI w. Poniżej, na roz-
widleniu szos leśnych, znajduje się wiata 
i miejsce odpoczynku.

GRABOWNICA 

Wieś przy drodze z Krośnic do Kuźnicy 
Czeszyckiej, licząca ok. 220 mieszkańców. 

Zagroda Grabownica (fot. K. Laskowicz)



27

mogił z obramieniami, a wśród nich jedyny 
czytelny nagrobek - Gottlieb Koch 1817-86.

KROŚNICE 

Wieś gminna przy drodze wojewódzkiej nr 
448 z Milicza do Sycowa oraz przy linii kolejo-
wej Oleśnica–Krotoszyn, leżąca na skraju mo-
renowych Wzgórz Krośnickich i Kotliny Milic-
kiej. Nazwa wsi, po niemiecku brzmiąca Kra-
schnitz, wywodzi się staropolskiego określenia 
topograficznego krośnica, oznaczającego teren 
pagórkowaty porośnięty krzewami. Wzmian-
kowana od 1358 r., stanowiła dawniej dobro 
lenne w obrębie ordynacji milickiej. W 1609 r. 
Krośnice wzmiankowane są jako wieś należą-
ca do rycerza Postolskiego, a  w 1700 r. do Er-
nesta Gotfryda von Berge. W XIX w. nabył ją 
hrabia Adelberdt von der Recke–Volmerstein 
i przeistoczył ją w znany, nie tylko na Śląsku, 
ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, który zaj-
mował się opieką nad chorymi, upośledzony-
mi i porzuconymi dziećmi.

Warto zobaczyć

•  Eklektyczny pałac rodziny von der Rec-
ke–Volmerstein, obecnie urząd gminy, zo-
stał wybudowany ok. 1785 r. przez rodzinę 
Reichenbachów z Goszcza. Dwór był wtedy 
jednopiętrowy i znacznie mniejszy niż jest 
obecnie. Po nabyciu majątku przez hrabie-
go Adelberdt von der Recke von Volmer-
stein w 1845 r., pałac został przebudowany 
w stylu neorenesansowym. Jego stylistyka 
prawdopodobnie została zaczerpnięta ze 
wzorów włoskich. Był to największy na 
owe czasy pałac na tych terenach, ustępu-
jący jedynie siedzibie w Brzostowie. Le-
opold von der Recke von Volmerstein był 
inicjatorem ostatniej przebudowy pałacu 
w stylu neoklasycyzmu pruskiego. Miała 
ona miejsce w latach 1927-1929. Architek-
tem owej przebudowy był Hans Thomas 
z wrocławskiego oddziału Bund Deutscher 

obecnie należą do Zakładu Rybackiego 
Krośnice. Nad nimi znajdują się zachowane 
wiekowe dęby, obecnie pomniki przyro-
dy. Najgrubszy dąb, przy rowie odpływo-
wym ze stawu Pelagia, składa się z dwóch 
rozwidlonych pni o obw. 850 cm (obecnie 
suchy).

•  Cztery dęby o obw. 492–566 cm rosnące 
po północnej stronie stawu Grabek, obok 
szosy do Będzina.

•  Cmentarz ewangelicki z poł. XIX w., le-
żący przy południowym krańcu wsi, na 
skraju lasu, niedaleko stawu Henryk. Na 
powierzchni prawie 0,5 ha przetrwało 100 
mogił. 

•  Ośrodek Edukacyjno–Wypoczynkowy 
„Zagroda Grabownica” z restauracją. 
W pensjonacie znajdują się 44 miejsca 
noclegowe. Restauracja oferuje tradycyjne 
potrawy kuchni polskiej oraz ryby z oko-
licznych stawów, w tym doskonałego kar-
pia na gruszce. Lokal słynie z organizowa-
nych co roku, w ramach Dni Karpia, kolacji 
astronomicznych, połączonych z obserwa-
cją gwiazd. Pozwala na to niebo niezanie-
czyszczone sztucznym światłem. 

KOTLARKA

Wieś przy drodze z Czatkowic do Kuźnicy 
Czeszyckiej, licząca ok. 110 mieszkańców. Zo-
stała założona przez hrabiego Karola von Kes-
sel z Brzostawy w 1770 r. Od nazwiska założy-
ciela pochodziła niemiecka nazwa wsi – Kes-
selsdorf. Do 1818 r. wchodziła w skład powiatu 
trzebnickiego, a dopiero potem, wraz z całymi 
dobrami brzostowskimi, została włączona do 
powiatu milickiego. Wieś leży nad rz. Grabow-
nicą, dopływem Prądni, często zaczynają się tu 
spływy kajakowe.

Warto zobaczyć

•  Cmentarz ewangelicki z ok. 1850 r., znaj-
dujący się na pd. krańcu wsi. Jest tu ok. 20 
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Fundacja Krośnicka (Deutschen-Samariter-Ordens-Stift), założona przez 
hr.  Adelberdta von der Recke–Volmerstein, dała początek lecznicy dla chorych nerwowo, 
nieuleczalnie chorych dzieci, ślepych i  sparaliżowanych. Statut określał fundację jako 
organizację dobroczynną, a  jej dochody miały opierać się o  darowizny, zapisy spadkowe 
i dobrowolne datki. Wśród dobroczyńców zakładu leczniczego znalazły się najwybitniejsze 
nazwiska ówczesnej Europy, m.in. cesarz Napoleon III, król Prus Wilhelm I, następca tronu 
Holandii oraz generalicja, ministrowie i dyplomaci. W księgach rachunkowych krośnickiego 
szpitala figurują też nazwiska śląskich arystokratów, m.in. księcia Hatzfeldta ze Żmigrodu, 
hrabiego Schaffgotscha, hrabiego Reichenbacha z Goszcza, hrabiego Schweinitza z Sułowa, 
a także hrabiego Maltzana z Milicza, który zasiadał w zarządzie fundacji. Personel lecznicy 
stanowili diakoni i diakonise, bracia i siostry miłosierdzia wyznania protestanckiego. Wszyscy 
opiekunowie, zanim zajęli się pielęgnowaniem i  uczeniem dzieci, musieli przejść kursy 
z zakresu ludzkiej anatomii, higieny i udzielania pierwszej pomocy. Lecznica w Krośnicach 
zbudowana została na wzór podobnego zakładu położonego w Bethel koło Bielefeld, stąd 
Krośnice nazywano Śląskim Bethel. W  trakcie rozbudowy powstał szpital, dwa oddziały 
zakaźne i  pawilony dla chorych na gruźlicę. Na potrzeby zespołu szpitalnego pracowało 
duże gospodarstwo rolne, a  następnie ogrodnictwo, powiększone o  plantacje owocowo–
warzywne. Z  czasem dobudowano też żłobek, przedszkole i  schronisko dla młodzieży. 
Lecznica zbudowana została na wzór podobnego zakładu w Bethel koło Bielefeld. W 1930 r. 
kompleks rozrósł się do trzech zespołów szpitalnych złożonych z 30 budynków.

Pałac w Krośnicach (fot. K. Łuszczek)
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dziś, z perspektywy pałacu w Krośnicach, 
otwiera się widok, przez aleję dębową, na 
znajdujący się na wzgórzu kościół. Na te-
renie zespołu pałacowo–parkowego zbudo-
wano w latach 2012–2013 kolejkę parkową 
– Krośnicką Kolej Wąskotorową, która po 
kompleksie zatacza trzykilometrową pę-
tlę. Szachulcowy dworzec, stylizowany na 
budynek sprzed stu lat, znajduje się przy 
szosie Krośnice–Wierzchowice, natomiast 
w centrum, przy alei, znajduje się staw re-
kreacyjny z wyspą, placem zabaw oraz 
miejscem przeznaczonym do kąpieli.

•  Kompleks zabudowań dawnego zakładu 
leczniczego Fundacji Krośnickiej z końca 
XIX i pocz. XX w., w którym mieścił się do 
końca lat 90. Wojewódzki Szpital Neuro 
psychiatrii. Dziś w głównym budynku ze-
społu mieści się Dom Pomocy Społecz-
nej. Po przeniesieniu szpitala do Milicza 
jeden z jego budynków zaadoptowano 
na schronisko młodzieżowe. W obrębie 
kompleksu znajdują się także najwięk-
sze atrakcje turystyczne Krośnic: mu-
zeum mineralogiczne Galeria Ziemi, 
oraz wytwórnia bombek Szklany Świat. 

Architekten. W architekturze pałacu moż-
na wydzielić elementy historyzujące oraz 
modernistyczne, między którymi Hans 
Thomas starał się znaleźć kompromis, na-
dając pałacowi w Krośnicach oryginalny 
i niepowtarzalny kształt. W okresie po-
wojennym budynek pozostawał pusty aż 
do 1952 r., kiedy Ministerstwo Zdrowia 
przeznaczyło go pod zarząd Państwowego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych i do 1996 r. był szkołą dla dzieci ze 
szpitala neuropsychiatrycznego. W 1996 r. 
pałac odkupiły władze gminy Krośnice, 
wyremontowały go i przeznaczyły na swo-
ją siedzibę

•  Zespół pałacowo–parkowy Krośnice–
Wierzchowice – zręby całego założenia 
powstały w XVIII w., gdy zarówno Krośni-
ce jak i Wierzchowice były w rękach jed-
nego rodu Reichenbachów. Wówczas po-
wstało oryginalne założenie, w którym na 
jednej barokowej osi widokowej znalazł się 
kościół w Wierzchowicach, pałac w Wierz-
chowicach oraz pałac w Krośnicach. 
W XIX w., gdy właściciele się zmieniali, 
przy obu pałacach powstały osobne par-
ki w stylu angielskim. Owa oś została od-
tworzona dopiero w 2014 r., dzięki czemu 
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miały dobre relacje pułkownika Jana Ko-
walewskiego z dyrekcją szpitala. Obok na 
skwerze znajduje się fragment pomnika 
poległych w  I wojnie światowej

•  Kościół parafialny p.w. św. Maksymi-
liana Marii Kolbego z lat 80. XX w., roz-
budowany w latach 90. XX w., wznosi się 
w centrum Krośnic. Na zalesionym wzgó-
rzu, w południowej części miejscowości, 
w końcu lat 90. XX w. wzniesiono ceglane 
stacje drogi krzyżowej z płaskorzeźbami – 
Krośnicką Kalwarię.

•  Domy zbudowane z rudy darniowej na 
końcu ul. Kolejowej, przy drodze do Sta-
wów Krośnickich. Dawniej istniała tu kuź-
nia, w której przetwarzano rudę wydoby-
waną w miejscach, w których później za-
łożono stawy. Zakład hutniczy znajdował 
się w części zachodniej obecnych Krośnic, 
nazywanej dawniej Kuźnicą i Rudą Kro-
śnicką.

•  Stawy Krośnickie, zwane także Czarny-
mi Stawami, to malowniczy zespół sta-
wów rybnych, położonych wśród lasów, 
z licznymi, rosnącymi na groblach, dębami 

•  Centrum Edukacyjno – Turystyczno – 
Sportowe wraz z przylegającymi urządze-
niami sportowymi i krytą pływalnią. Całość 
otoczona jest zielenią parkową z interesu-
jącymi okazami drzew, m.in. tulipanowiec.

•  Radziecki samolot szkoleniowo–trenin-
gowy Jak-11, ustawiony na skwerze obok 
schroniska. Samolot znajduje się w Krośni-
cach od początku lat sześćdziesiątych. Zo-
stał przywieziony prawdopodobnie z lotni-
ska w Poznaniu. Wpływ na to wydarzenie 

Wiata grillowa (arch. CETS)

Kolejka w zespole pałacowo-parkowym Krośnice–Wierzchowice (fot. K. Laskowicz)
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wskazują materiały kartograficzne, w poł. 
XVIII w. były już wszystkie stawy istnie-
jące współcześnie, łączna ich powierzchnia 
wynosiła wówczas ok. 800 ha, część z nich 
zlikwidowano w XIX w. Stawy otoczone 
bagnami od dawna rozbudzały wyobraźnię 
mieszkańców. Legendy mówią o zatopio-
nym zamku w miejscu, w którym rozciąga 
się jeden z większych stawów–Przystań. 
Największy ze stawów to Staw Czarny 
Las, o pow. ogroblowanej 112,3 ha (w tym 
93,4 ha lustra wody).

Każdy sezon wiosenny w Krośnicach roz-
poczyna się Rajdem Rowerowym „Śladami 
Ryszarda Szurkowskiego”. Rajdy odbywają się 
dwa razy w roku - w kwietniu i we wrześniu. 
Często uczestniczy w nich Mistrz Świata w ko-
larstwie szosowym - Ryszard Szurkowski.

KRZYSZKÓW (KUBRYK)

Osada leśna powstała przy leśniczówce, 
przy drodze z Bukowic do Kuźniczyska. Po-
wszechnie używana nazwa osady Kubryk 
powstała przez spolszczenie nazwy niemiec-
kiej Kuhbrücke czyli Krowi Most. Składa się 
z leśniczówki i Kwatery Kubryk. W Kubryku 
znajduje się Ośrodek Szkoleniowy (Kwatera 
Myśliwska) „Kubryk” z 15 miejscami noclego-
wymi.

– pomnikami przyrody. Prowadzi wśród 
nich ścieżka przyrodnicza. Całkowita po-
wierzchnia stawów w zespole kompleksu 
Krośnice wynosi 493 ha. Są zasilane wo-
dami Strugi Czatkowickiej (Rowu Dzie-
więtlińskiego), Tążyny i Prądni (Brandy). 
Choć nie leżą one na terenie rezerwatu 
„Stawy Milickie” to nie ustępują innym 
stawom pod względem walorów przyrod-
niczych. Każdy z tych stawów leży w oto-
czeniu dorodnych lasów liściastych: olsów, 
łęgów na tereniach podmokłych, bądź gra-
dów. Ponieważ, oprócz trzech akwenów, 
nie były one przebudowane przez ciężki 
sprzęt, na ich brzegach zachowały się sze-
rokie pasy szuwarów, miejsce gniazdowa-
nia licznych ptaków wodno–błotnych. Na 
brzegach często postępuje naturalna suk-
cesja roślinności wodnej jak w naturalnych 
eutroficznych jeziorach. Nie wiadomo do-
kładnie kiedy stawy te zostały zbudowane. 
Urbarz z przełomu XVI i XVII w. wymie-
nia w Krośnicach strażnika stawów. Jak 

Dom z rudy darniowej (arch. CETS)

Staw Czarny Las (fot. I. Laskowicz)

Rajd Rowerowy Śladami R. Szurkowskiego 
(fot. J. Wietrzyńska)



32

ry pozostał po polskiej stronie.
We wsi znajduje się Piekarnia Familijna, 

oferująca wiele gatunków chleba, posiadająca 
kilka firmowych sklepów–cukierni w różnych 
miejscowościach Doliny Baryczy oraz zespół 
szkół obejmujący szkołę podstawową i gimna-
zjum.

Warto zobaczyć

•  Barokowy kościół parafialny p.w. św. Ja-
na Chrzciciela, patrona wrocławskiej kate-
dry, z lat 1789–1795, wznosi się w centrum 
wsi. Został zbudowany na miejscu starsze-
go drewnianego kościoła z 1700 r. W latach 
1963–1964 wprowadzono nową polichro-
mię wnętrza świątyni, a  w latach 1973–
1976 przeprowadzono remont pokrycia da-
chowego, więźby i 10–głosowych organów 
oraz odmalowano elewację zewnętrzną. 
Duszpasterstwo w parafii w 1950 r. objęli 
Salezjanie. Obok znajduje się dom zakonny 
Sióstr Służebniczek NMP, działający w pa-
rafii od 1916 r.

•  Dawny budynek zarządu dóbr kapituły 
wrocławskiej z końca XVII w., przebudo-
wany w 1824 r. i po 1945 r.

•  Miniskansen pszczelarski „Eko–Pasie-
ka” Wacława Ratyńskiego. Można tu nie 
tylko zobaczyć różne ule, ale także kupić 
miód i inne wyroby pszczele.

•  Dawny cmentarz ewangelicki z II poł. 
XIX w., 0.3 km na wschód od wsi, pośród 
pól w niewielkim lesie.

LĘDZINA

Wieś, licząca ok. 160 mieszkańców, przy 
drodze z Brzostowa do Bukowic, założona 
w XVII w. jako wieś folwarczna w dobrach 
brzostowskich w obrębie księstwa oleśnic-
kiego. Wraz z nimi do 1818 r. znajdowała się 
w granicach powiatu trzebnickiego. Do lat 60. 
we wsi znajdował się dwór rodziny Stolberg, 
rozebrany w latrach 70. W latach 20 XX w. 

KUŹNICA CZESZYCKA

Duża wieś, licząca ok. 300 mieszkańców, 
nad rz. Rybnicą, w centrum Równiny Kuźnic-
kiej, będącej południową częścią Kotliny Mi-
lickiej. Do 1954 r. była siedzibą osobnej gminy, 
należącej do powiatu sycowskiego, obejmu-
jącej również Starą Hutę, Kotlarkę, Czeszów, 
Grabownicę i Luboradów. Wieś powstała jako 
osada przy zakładzie hutniczym w II poł. 
XVII w., w obrębie dóbr cieszyńskich, nale-
żących do wrocławskiej kapituły katedralnej, 
w obrębie dystryktu międzyborskiego księ-
stwa oleśnickiego i nosiła niemiecką nazwę 
Tscheschenhammer, czyli Kuźnica Cieszyń-
ska. Zakład hutniczy znajdował się w pobliżu 
obecnego folwarku. W miejscach pozostałych 

po wydobyciu rudy darniowej w XVIII w. 
zbudowano szereg stawów. Cały kompleks, 
który wówczas rozciągał się pomiędzy Kuź-
nicą Czeszycką, Suliradzicami i Janisławica-
mi liczył ponad 200 ha. Praktycznie z całego 
tego zespołu do dziś pozostał tylko staw Olszak 
w kompleksie Kondradów. Dobra cieszyńskie 
zostały własnością kapituły wrocławskiej do 
lat 40. XX w. z tym, że po traktacie wersalskim 
w 1920 r. zostały podzielone polsko–niemiec-
ką granicą państwową, która utrudniła dotych-
czasowym kuźnickim parafianom z Janisławic 
dotarcie do miejscowego kościoła. Nazwę Kuź-
nicy zmieniono wówczas na Grenzhammer, 
aby odciąć się od związków z Cieszynem, któ-

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela 
w Kuźnicy Czeszyckiej (fot. W. Ranoszek)
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rodne zajęcia edukacyjne, przy współpracy 
z firmą Archeoreplica, jest najważniejszym 
obiektem ekomuzeum.

•  Staw Soczewica, 1 km na wschód od wsi, 
przy rowerowym szlaku turystycznym. 
Przy stawie znajduje się węzeł szlaków 
skąd można kontynuować jazdę do Buko-
wic lub Twardogóry.

LUBORADÓW

Wieś nad rz. Grabownicą, przy drodze 
z Kuźnicy Czeszyckiej do Krośnic. Wieś zało-
żona przez hrabiego Karola von Kessel z Brzo-
stawy w 1770 r. jako Liebenthal. Do 1818 r. 
wchodziła w skład powiatu trzebnickiego, 
a później, wraz z całymi dobrami brzostowski-
mi, została włączona do powiatu milickiego.

Warto zobaczyć

•  Centrum Ceramiki Artystycznej, które 
działa przy Ośrodku Plenerowym Akade-
mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, z ory-
ginalnym piecem do wypalania ceramiki 
drewnem – Tongkama.

•  Staw Torfowy – urokliwe miejsce w środ-
ku lasu, przy rowerowym szlaku turystycz-
nym. Nad stawem urządzono miejsce od-
poczynku.

pochowani zostali na cmentarzu w Lędzinie 
hrabia Leopold i hrabini Therese zu Stol-
berg, w tym samym czasie przyszła na świat 
ich wnuczka Teresa. Ich groby nie zachowały 
się, z cmentarza pozostały tylko nieliczne ka-
mienie nagrobne. Niemiecka nazwa do 1945 r. 
brzmiała Linsenthal.

Warto zobaczyć

•  Ekomuzuem wsi Lędzina - jego zadaniem 
jest ukazanie historii i specyfiki miejsco-
wości, która jest określana jako „Wioska 
Smaków i Rzemiosł”. Po terenie wsi wyty-
czono ścieżkę historyczną, pozwalającą zo-
baczyć najważniejsze obiekty historyczne 
miejscowości.

•  Gospodarstwo „Rogata Owca” Beaty Pie-
kalskiej, w którym prowadzone są różno-

Dom szachulcowy w Lędzinie
(fot. W. Ranoszek)

Las bukowy jesienią między Lasowicami i Łazami (fot. K. Laskowicz)



34

(Krzyżanówka), Dobeschofka (Dobieszów-
ka), Jakubofka (Jakubówka). Gospodarstwa te 
były rozlokowane najprawdopodobniej wo-
kół centralnego placu, a śladów pierwotnego 
założenia – okolnicy – można doszukać się 
dziś w układzie dróg. Mieszkańcy trudnili się 
bartnictwem, a jako daninę składali rocznie 49 
wiader miodu. W skład dóbr klasztornych Łazy 
wchodziły aż do 1810 r., a do 1818 r. w skład 
powiatu trzebnickiego. W latach 30. XX w. 
słowiańską nazwę wsi Lahse zniemczono na 
Mittenwald.

Współcześni mieszkańcy Łaz utworzy-
li Stowarzyszenie „Aktywne Łazy”, które 
wspiera miejscowe działania, m.in. wytwa-
rzane tu rękodzieło. Stowarzyszenie prowadzi 
na zlecenie warsztaty rękodzielnicze np. wy-
twarzanie ozdób z masy solnej, wykonywanie 
kwiatów z krepiny, wytwarzanie ozdób bożo-
narodzeniowych i wielkanocnych. Mieszkanki 
stworzyły również ofertę wyrobów rękodziel-
niczych. Znajdują się w niej: kwiaty z papie-
ru – krepiny, bibuły, serwetek – słoneczniki, 

ŁAZY WIELKIE

Duża wieś malowniczo położona na za-
chodnich stokach Wzgórz Krośnickich przy 
drodze z Bukowic do Lasowic i Milicza, liczy 
ok. 300 mieszkańców. Łazy należą do najstar-
szych wsi Doliny Baryczy, założonych na pra-
wie polskim. Nazwa wsi, oznaczająca zaorane 
pole wśród lasów, do dziś oddaje charakter jej 
założenia. Występowały tu znaleziska z epoki 
neolitu, a  w południowej części odnaleziono 
wielkie cmentarzysko kultury łużyckiej. Łazy 
wymieniane są po raz pierwszy już w 1216 r., 
gdy książę Henryk Brodaty przekazał je dla 
klasztoru w Trzebnicy jako wiano dla wstę-
pującej do klasztory córki Gertrudy. Urbarz 
z 1410 r. wymienia szczegółowo osiem dzie-
dzin, czyli gospodarstw dziedzicznych, pozo-
stających na prawie polskim. Nazwy ich po-
chodzą od ich właścicieli: Schadroffka (Szczo-
drówka), Polkoffka (Polkówka), Chwalkofka 
(Chwalkówka), Scheschenskra (Czeszyńska), 
Wollnykofka (Wolnykówka), Crzischanofka 

Kościół filialny p.w. Matki Bożej Różańcowej w Łazach Małych (fot. W. Ranoszek)
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Warto zobaczyć

•  Kościół filialny p.w. Matki Bożej Różań-
cowej z lat 80., należący do parafii Buko-
wice. Wokół kościoła znajdują się pozosta-
łości cmentarza ewangelickiego z 1850 r. 
oraz kamień - pomnik poległych miesz-
kańców wsi w  I wojnie światowej.

•  Stadninę koni oraz gospodarstwo agro-
turystyczne „Stajnia Łazy Małe”. W ofer-
cie posiada pokoje z łazienkami, również 
w osobnych domkach, salę kominkową, 
basen, plac zabaw, staw do łowienia ryb, 
miejsce do rozbicia namiotów oraz rowe-
ry i sprzęt do uprawiania nordic walking. 
Stajnia oferuje nauki jazdy konnej, a także 
jazdę konną w terenie z instruktorem. Po-
nadto znajduje się tu pensjonat dla koni.

PIERSTNICA

Duża wieś przy drodze z Krośnic do Bu-
kowic, licząca wraz z Pierstnicą Małą ok. 560 
osób. Jest najstarszą wsią gminy Krośnice i jed-
ną z najstarszych w Dolinie Baryczy, licząc od 
daty pierwszej wzmianki. Wymieniana jest 
już w 1203 r. Nazwa odnosi się do kształtu 
wsi, który pierwotnie miał charakter okolnicy 
z placem pośrodku. W tym układzie powsta-
wały pierwsze wsie słowiańskie. Od XIII w. 
do 1810 r. należała do dóbr klasztoru cysterek 
w Trzebnicy, w obrębie księstwa oleśnickiego, 
a do 1818 r. wchodziła w skład powiatu trzeb-
nickiego. Ankieta kościelna z 1814 r. wskazuje, 
że mieszkańcy Pierstnicy używali wóczas ję-
zyka polskiego. W latach 30. XX w. słowiańską 
nazwę Perschnitz zniemczono na Zeidel. 

Wieś jest najbardziej umuzykalnioną miej-
scowością gminy, w której działa zespół ludo-
wy „Pierstniczanie”. Co roku w czerwcu odby-
wa się tu Święto Truskawki. We wsi znajduje 
się kaplica mszalna św. Rodziny, należąca do 
parafii Bukowice. 

malwy, hiacynty, róże, krokusy, motyle, anio-
ły, obrazki z masy solnej, kubki ręcznie malo-
wane, anioły z drewna, korale z drewna ma-
lowane oraz w materiale; ręcznie wyrabiane 
świece dekoracyjne zapachowe i  żelowe. Od 
2013 r. działa w Łazach także dziecięco–mło-
dzieżowa grupa artystyczno–teatralna „Ła-
zanki”. Przy zabytkowym budynku remizy 
strażackiej urządzono w 2012 r. „Przystanek 
Przyroda” - miejsce postoju dla rowerzystów 
(grill, ławki i stoły). We wsi znajdują się tak-
że dwa boiska: do piłki nożnej i do siatkówki. 
Wieś jest dobrym punktem wypadowym w 
okoliczne lasy.

Warto zobaczyć

•  Najwyższe wzniesienie Wzgórz Krośnic-
kich – Gęślicę – 242 m n.p.m. na północ od 
wsi, na którym znajduje się miejsce odpo-
czynku.

•  Babią Górę przy drodze do Lasowic, naj-
wyżej położoną wydmę Doliny Baryczy 
o wysokości 205 m n.p.m. i ładnym parabo-
licznym kształcie.

•  Malowniczą dolinkę Brzeźnicy (Młyń-
skiej Strugi), która ciągnie się od Babiej 
Góry do Skoroszowa, można do niej do-
trzeć szlakiem rowerowym. Wzdłuż niej 
prowadzi częściowo zielony szlak pieszy.

ŁAZY MAŁE

Dolna część wsi Łazy położona wzdłuż po-
toku. Wraz z Łazami Wielkimi dzieliły je hi-
storyczne koleje losu. Już w okresie między-
wojennym wieś miała letniskowy charakter, 
powstał tu wówczas basen kąpielowy. Wieś li-
czy ok. 270 mieszkańców. We wsi działa firma 
Dromex zajmującą się obróbką drewna dla ce-
lów budowlanych. W okolicy świetlicy umiej-
scowiony jest Quest – gra terenowa „Zdrowe 
i pachnące Łazy”. 
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zwę Politz, a tuż po II wojnie światowej Pola-
nowo.

Warto zobaczyć

•  Rozległy kompleks stawów Żeleźniki na 
wschód od wsi, przy drodze 448 do Sycowa.

PORĘBA

Przysiółek wsi Łazy na skaju dużego kom-
pleksu leśnego, doprowadza do niego szosa. 
Zamieszkuje go ok. 30 osób. Przez przysiółek 
przechodzi niebieski szlak rowerowy prowa-
dzący do Czeszowa.

SMOLAK

Przysiółek położony 1 km w kierunku po-
łudniowo–zachodnim od Kuźnicy Czeszyckiej. 
Znajduje się tu leśniczówka Grabownica. 

Warto zobaczyć

•  Park podworski, obok którego znajdował 
się dwór rozebrany w latach 90.

•  Pomnik poległych w I wojnie światowej 
przy drodze do Bukowic.

PIERSTNICA MAŁA

Zachodnia część Pierstnicy, dzieliła jej hi-
storyczne koleje losu, położona w dolinie po-
toku na wschodnich stokach Wzgórz Krośnic-
kich. Wieś jest dobrym punktem wypadowym 
w rozległe kompleksy leśne porastające Wzgó-
rza Krośnickie, liczy ok. 200 mieszkańców.

POLICE

Wieś przy drodze wojewódzkiej do Sy-
cowa, licząca łącznie z Więckowem ok. 100 
mieszkańców. Została założona jako przysió-
łek Krośnic w XVIII w. Nosiła niemiecką na-

Kościół ewangelicki w Starej Hucie (fot. K. Laskowicz)
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Warto zobaczyć

•  Kaplicę ewangelicką, dziś jedyną czynną 
świątynię ewangelicką w powiecie milic-
kim, należącą do parafii w Sycowie. 

•  Budynek niemieckiej straży granicznej 
z lat 20. przy drodze do Borzynowa. 

•  Cmentarz ewangelicki z poł. XIX w. z za-
chowanymi nagrobkami i  z ruinami kapli-
cy przy drodze do Janisławic.

•  Dąb Jan o obwodzie 870 cm – najgrubszy 
dąb Doliny Baryczy. Znajduje się w lesie, 
3 km na wschód od wsi (na terenie gminy 
Sośnie). Nazwa pochodzi od legend o od-
poczywającym pod nim królu Janie Sobie-
skim. Do dębu można dotrzeć ze wsi czar-
nym szlakiem rowerowym lub niebieskim 
szlakiem pieszym - Szlakiem Archeolo-
gicznym - przechodzącym przez północną 
część, przylegającą do Wielgich Milickich.

SULIRADZICE

Wieś na wschodnim krańcu gminy, liczą-
ca ok. 200 mieszkańców. Została założona 
w 1770 r. przez hrabiego Henryka Leopolda 
von Reichenbach, w obrębie ordynacji gosz-
czańskiej, jako kolonia siedemnastu gospo-

STARA HUTA

Wieś na wschodnim krańcu gminy, licząca 
ok. 200 mieszkańców, znajdująca się dawniej 
w obrębie dystryktu międzyborskiego księ-
stwa oleśnickiego. Należała do dóbr Szklarka 
Śląska. Polska nazwa wsi wskazuje, że mogła tu 
istnieć huta szkła, zanim powstała huta w samej 
Szklarce. Nazwa niemiecka wsi brzmiała Neu-
rode. Dobra należały do książąt oleśnickich, 
od 1886 r. przejął je Karl Neuman, który w na-
leżącym do majątku Możdżanowie zbudował 
istniejący do dziś dwór myśliwski. Od 1908 r. 
do lat 40. XX w. właścicielem dóbr był Kazi-
mierz Lipski herbu Grabie z Górzna. W 1921 r., 
po wytyczeniu granicy polsko–niemieckiej na 
mocy traktatu wersalskiego, wieś została od-
cięta od pozostałej części dóbr i pozostała po 
stronie niemieckiej. Wytyczenie granicy spo-
wodowało szereg komplikacji, m.in. miejscowi 
ewangelicy zostali odcięci od kościoła w Sośni, 
dlatego we wsi zbudowano w 1928 r. kaplicę.

 W okolicy znajdują się ujęcia gazu ziem-
nego Kopalni Bogdaj–Uciechów. Wieś została 
opisana przez Alfonsa Soczyńskiego w cyklu 
opowiadań Podpatrzone w Starej Hucie, publi-
kowanych na łamach miesięcznika literackie-
go Akant.

Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach (fot. K. Laskowicz)
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nej ordynacji Nowy Zamek–Wierzchowice. 
W latach 30. XX w. nazwę wsi o słowiańskim 
pochodzeniu Wembowitz zniemczono na Frie-
drichshöh. We wsi działają cztery gospodar-
stwa agroturystyczne. Znajduje się tu też kilka 
gospodarstw zajmujących się uprawą roślin 
sadowniczych (borówki amerykańskie, czar-
na porzeczka oraz maliny), będących w ciągłej 
sprzedaży od lipca do października.
Kontakt: Jan Chołodecki
tel. 71 38 46 343
Bolesław Rymarski
tel. 71 38 48 530

Warto zobaczyć

•  Neobarokową kaplicę grobową proj.  
F. F. Hochberga z pocz. XX w., w której 
został pochowany Jan Henryk XVI von 
Hochberg z Wierzchowic, znajdującą się 
ponad wschodnim krańcem wsi, poniżej 
szosy Czatkowice–Wierzchowice.

darstw o nazwie Wedelsdorf. Po 1920 r. wieś 
stała się miejscowością graniczną, gdyż sąsied-
ni Konradów został po polskiej stronie. Wy-
budowano tu wówczas urząd celny. Do lat 50. 
XX w. wieś znajdowała się w obrębie powiatu 
sycowskiego.

Warto zobaczyć

•  Stawy rybne kompleksu Konradów, znaj-
dujące się na wschód od wsi, tuż za granicą 
województwa, należące dziś do Gospodar-
stwa Rybackiego Możdżanów. Dojście od 
szosy Suliardzice–Konradów szlakiem nie-
bieskim.

ŚWIEBODÓW

Wieś na zachodnim krańcu gminy, przy 
drodze z Krośnic do drogi krajowej nr 15, li-
cząca ok. 260 mieszkańców, wymieniana po 
raz pierwszy w 1358 r. Stanowiła uposażenie 
kościoła parafialnego w Miliczu, wchodząc 
w skład państwa milickiego. W latach 30. 
XX w. słowiańską nazwę wsi Schwiebedawe, 
wywodzącą się zapewne od imienia założy-
ciela - Świeboda, zniemczono na Frankenberg. 
We wsi urodził się i wychował słynny polski 
kolarz, wielokrotny zwycięzca Wyścigu Poko-
ju i mistrz świata Ryszard Szurkowski. Na pół-
noc od wsi znajdują się naziemne zabudowania 
podziemnego magazynu gazu Wierzchowice.

Warto zobaczyć

•  Pozostałości założenia dworskiego z par-
kiem podworskim.

WĄBNICE

Wieś znajdująca się na północnym krań-
cu gminy, położona na północnych stokach 
Wzgórz Krośnickich, licząca ok. 130 miesz-
kańców. Wzmiankowana jest od 1359 r. Od 
poł. XVIII w. znajdowała się w granicach daw-

Kaplica Hochbergów z Wierzchowic
(fot. K. Laskowicz)
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ka także producent malin: Irena i Andrzej Ła-
niakowie (tel. 71 38 46 330). Co roku w ostatni 
weekend września odbywa się w Wierzcho-
wicach Święto Sadów. Inicjatorem obchodów 
święta jest grupa sadowników z Wierzchowic 
i okolicznych wsi. Dni Sadów są dla sadowni-
ków czasem spojrzenia z dystansu na ich doko-
nania, odbywają się w ostatni weekend wrze-
śnia. Wydarzenie ma charakter regionalny i co 
roku ściąga coraz to więcej uczestników. Część 
artystyczna jest bogata w występy lokalnych 
zespołów oraz innych znanych w całym kra-
ju. Bardzo urozmaicona jest cześć wystawowa. 
Okoliczni sadownicy, wikliniarze, pszczelarze 
prezentują owoce swojej pracy.

•  Pomnik przyrody o obw. 539 cm przy szo-
sie Czatkowice–Wierzchowice, przy skrzy-
żowaniu z drogą gruntową z Wąbnic.

•  Wiatraczne Wzgórze - wspaniały punkt 
widokowy na Dolinę Baryczy. Znajduje 
się na nim gospodarstwo agroturystyczne. 
Prowadzi tu niebieski szlak pieszy.

•  Budynek stacji kolejowej Wierzchowice 
na linii Oleśnica–Krotoszyn, ufundowany 
przez cesarza Wilhlema II po jego wizycie 
w Wierzchowicach.

WIERZCHOWICE

Wieś położona przy drodze wojewódz-
kiej Milicz–Syców, wzmiankowana od 1358 r. 
Nazwa osady pochodzi od polskiego słowa 
„wierzch”, czyli wzgórze. W latach 30. XX w. 
nazwa Wirschkowitz została zniemczona na 
Hochweiler. Od połowy XVIII w. wieś stała 
się główną siedzibą ordynacji Nowy Zamek–
Wierzchowice po tym, gdy poprzednia sie-
dziba – dwór w Nowym Zamku – został spa-
lony przez Rosjan podczas wojny 7–letniej. 
W 1753 r., kosztami Krystiana Henryka von 
Reichenbach, przy Starych Wierzchowicach, 
ciągnących się wzdłuż drogi Czatkowice–Dzie-
więtlin, założono Nowe Wierzchowice dla 
sprowadzonych z Wirtembergii osadników.

Na okolicznych wzgórzach południowych 
istniały w XVIII w. winnice. Ich miejsce dziś 
zajęły sady. Dwóch głównych producentów to: 
Dominik Pochodyła (tel. 71 38 30 259) oraz Ja-
nusz Dziekan (tel. 71 38 46 113). We wsi miesz-

Próżna
Robota

(czasowo
w granicach 
dominium)

Dwory

Kościół

Stawy rybne

spalony w wojnie
7 - letniej

      Staw Nowy
(Słoneczny

Górny)

Nowy Zamek

CZATKOWICE

Dziewiętlin

Czarnogoździce

Duchowo
Niesułowice

Wąbnice

NOWE WIERZCHOWICE

Borzynowo

Henrykowice
Młodzianów

Lelików

Dziadkowo

Pomorska
Godnowa

(Nowe Grodzisko)

Stawno

Wszewilki

Młyn Zawada
(Krośnice - leśniczówka)

Staw
Grabownica

Górna

NOWY ZAMEK

(Kuźnia)

Dyminy

Stare Wierzchowice

Znaczna część obecnych mieszkańców Krośnic i  Wierzchowic została w  1945 r. 
przesiedlona z  Kresów, szczególnie z  Bohorodyczyna, w  gminie Tarnowica Polna, w  powiecie 
Tłumacz, w województwie stanisławowskim. 19 marca 1944 r. bojówkarze OUN–UPA zamordowali 
30 polskich mieszkańców wsi. Szacuje się, że ogólna liczba pomordowanych w Bohorodyczynie 
przez bojówki ukraińskich nacjonalistów wyniosła 350 osób, z czego ustalono 50 nazwisk, a liczba 
wysiedlonych to 1030. Od 2006 r., w  ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, 
młodzi krośniczanie prowadzą prace porządkowe na cmentarzu w  Bohorodyczynie. Znajduje 
się na nim mogiła pomordowanych 19 marca 1944 r. Symboliczna mogiła pomordowanych 
mieszkańców wsi Bohorodyczyn i Michałków znajduje się na cmentarzu w Wierzchowicach.

Wolne państwo stanowe 
Wierzchowice XVII-XVII w.
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•  Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP 
o konstrukcji szkieletowej, zbudowany 
w latach 1769–1773 w najwyższej części 
wsi. Wewnątrz znajduje się bogata deko-
racja snycerska empor imitująca stiuki, 
szczególnie na loży kolatorskiej Hochber-
gów. Wyposażenie rokokowe z typowy-
mi elementami dla kościołów ewangelic-

Warto zobaczyć

•  Barokowy układ założenia nowej osady, 
oparty o oś - dawniej aleję lipową - prowa-
dzącą od dworu (rozebrany) po barokowy 
kościół poewangelicki. Przedłużeniem osi 
jest aleja, prowadząca do pałacu w Krośni-
cach.

Jabłka sprzedawane podczas Święta Sadów (arch. CETS)

Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Wierzchowicach (fot. I. Laskowicz)
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urządził galerię fotografii pokazującą 
świat przyrody Doliny Baryczy.

•  Cmentarz ewangelicki z ruinami pseu-
doklasycystycznej kaplicy przy drodze do 
Czatkowic.

•  Pozostałości cegielni oraz komina i po-
chylni naprzeciwko cmentarza ewangelic-
kiego. W czasie II wojny światowej mieści-
ła się tu fila obozu Gross–Rosen.

Na zachód od wsi, przy drodze do Milicza, 
w dawnej kopalni gazu, znajduje się najwięk-
szy w Polsce i jeden z największych w Euro-
pie, Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowi-

kich, m.in. ambona, pierwotnie znajdują-
ca się w ołtarzu i drewniana chrzcielnica 
w kształcie fantazyjnego kielicha. 

•  Zespół zabudowań probostwa z końca 
XVIII w., znajdujący się przy kościele.

•  Symboliczną mogiłę pomordowanych 
mieszkańców wsi Bohorodyczyn i Michał-
ków położoną w centralnej części cmenta-
rza parafialnego obok kościoła.

•  Klasycystyczny lamus z ok. 1830 r., jedy-
na pozostałość z zespołu pałacowego. Sam 
pałac, znajdujący się na barokowej osi łą-
czącej kościół z pałacem w Krośnicach, zo-
stał rozebrany w 1986 r.

•  Zabudowania dawnego folwarku, w nich 
m.in. klasycystyczny spichlerz z ok.1819 r. 
i stajnie z 1863 r. i 1865 r.

•  Zabytkowy park założony w XVII w., po 
1849 r. przekształcony w krajobrazowy 
park angielski. W parku znajdują się po-
mniki przyrody - cztery dęby o obw. 457–
520 cm i buk o obw. 420 cm. Przez park 
prowadzi ciąg spacerowy, którym można 
dojść do Krośnickiej Kolei Wąskotorowej 
i dalej do pałacu w Krośnicach.

•  Stary młyn przy ul. Młyńskiej 5, w którym 
fotograf–przyrodnik Kazimierz Laskowicz 

Komin po cegielni w Wierzchowicach (fot. I. Laskowicz)

Dawny pałac w Wierzchowicach (arch. CETS)
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ŻELEŹNIKI

Wieś przy drodze wojewódzkiej do Sycowa, 
licząca ok. 160 mieszkańców. Wieś powstała 
przy zakładzie hutniczym w dawnych dobrach 
lennych Brzostowo w obrębie księstwa ole-
śnickiego, w którym przetwarzano rudę dar-
niową, nosiła niemiecką nazwę Eisenhammer. 
Okoliczne stawy (kompleks Żeleźniki), zasila-
ne wodami rz. Prądni, leżące także w obrębie 
dóbr Brzostowo, zostały założone w dawnych 
wyrobiskach po wydobyciu rudy. Obecnie na-
leżą do Zakładu Rybackiego Krośnice.

Warto zobaczyć

•  Stawy kompleksu Żeleźniki - droga Kro-
śnice–Syców umożliwia dotarcie do więk-
szości ze stawów.

•  Dęby - pomniki przyrody znajdujące się 
przy skrzyżowaniu w Żeleźnikach (o obw. 
500 cm) oraz przy pierwszym i drugim 
zakręcie w stronę Brzostowa (o obw. 608 
i 540 cm).

ce, otwarty w 1996 r. Do jego magazynowania 
wykorzystuje się znajdujące się głęboko pod 
ziemią naturalne próżnie w skałach monokli-
ny przedsudeckiej, pozostałych po wyeksplo-
atowaniu gazu w zamkniętej kopalni Wierz-
chowice. Magazyn został w ostatnich latach 
rozbudowany o kolejną część znajdującą się 
koło Świebodowa.

WIĘCKÓW  
(EMILIANÓWKA)

Przysiółek wsi Police, założony w 1818 r. 
jako Emilienthal w obrębie dawnego księstwa 
oleśnickiego.

WOLANKA

Przysiółek wsi Świebodów, położony na 
wzgórzach i  w dolinie potoku Lubiel (Miła) na 
północ od wsi. Nosił niemiecką nazwę Quin-
terei. Przy drodze do Pogórzyna znajduje się 
tartak.

Kompleks Żeleźniki (fot. K. Łuszczek)
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ję w rozległych lasach Doliny Baryczy, m.in. 
bielik, kania ruda i rdzawa oraz bocian czarny. 
Po intensywnym okresie lęgów następuje le-
niwe lato, które dla wielu ptaków wodnych jest 
okresem wymiany piór. Łabędzie, gęgawy i kil-
ka gatunków kaczek gromadzą się w okresie 
późnej wiosny oraz latem w duże stada na naj-
większych stawach na tzw. pierzowiska. Duże 
akweny w rezerwacie zapewniają bezpieczeń-
stwo nie latającym wówczas ptakom. Już od 
początku lipca zaczynają się przeloty ptaków, 

które osiągają swoją kulminację jesienią. Dzię-
ki licznym, rozdzielonym groblami, zbiorni-
kom wodnym, w Dolinie Baryczy znacznie 
łatwiej niż gdzie indziej jest obserwować prze-
loty dużych ptaków wodnych i błotnych. Na 
niektórych stawach obserwować można pra-
wie jednogatunkowe stada, liczące do kilkuset 
osobników płaskonosa, krakwy, cyraneczki 
lub świstuna. Pływają też w rozproszeniu cy-
ranki, gągoły i rożeńce. Poza gęgawą, od po-
łowy września i  w październiku, zjawiają się 
duże stada gęsi zbożowych, a także stadka gęsi 
białoczelnych oraz często stada czapli białej. 
Jesień to pora połowów ryb. Na opróżnionych 
z wody stawach pojawiają się ptaki z podrzę-
du siewkowców. Żyzne dno stawów stanowi 
dla nich namiastkę wybrzeży morskich, na 

Większa część gminy Krośnice leży na 
terenie największego w Polsce Parku Krajo-
brazowego ”Dolina Baryczy”, utworzonego 
w 1995 r. na obszarze 87040 ha. Znaczna jej 
część wchodzi w skład Obszaru Specjalnej 
Ochrony Ptaków „Dolina Baryczy” oraz spe-
cjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja nad 
Baryczą”, wyznaczonych w ramach wspólnej 
sieci Unii Europejskiej Natura 2000.

Rejon Doliny Baryczy, w której leży gmi-
na Krośnice, to obszar wyjątkowy dla ptaków 
zarówno w skali Polski jak i Europy. Dzięki 
istniejącym tu od średniowiecza stawom zbu-
dowanym dla hodowli karpia, które z czasem 
upodobniły się do naturalnych jezior, dosko-
nałe warunki do życia znajdują tu ptaki wod-
no–błotne. Rozległe obszary leśne dają ponad-
to schronienie wielu zagrożonym gatunkom. 
Stwierdzono tu ponad 280 gatunków ptaków, 
w tym 169 lęgowych. Dobre warunki dla lęgów 
zawdzięczają przede wszystkim rozległym ła-
nom szuwarów, które porastają największe ze 
stawów. Dzięki temu jest to jeden z najważniej-
szych rejonów lęgowych gęgawy. Na stawach 
zwykle spotkamy łabędzia niemego, zdarzają 
się także lęgi łabędzia krzykliwego. Często na 
stawie zaobserwujemy kaczki  krzyżówki, gło-
wienki, czernice, zdarzają się także podgorzał-
ki i krakwy. Z perkozów najpospolitszy jest 
perkoz dwuczuby, choć zdarza się także per-
koz zausznik i rdzawoszyi. Często można także 
spotkać czaplę siwą lub kormorana. Doskonałe 
miejsce do gniazdowania wśród trzcin stawów 
i na przyległych do nich niedostępnych mo-
kradłach ma żuraw. Przepiękne hejnały i duety 
rozlegają się od wczesej wiosny. Rozległe łany 
trzcin stwarzają także dobre warunki dla gniaz-
dowania licznej populacji bąka oraz dla par 
drapieżnego błotniaka stawowego. Wiele za-
grożonych gatunków ptaków znajduje też osto-

ŚWIAT PRZYRODY
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ptasich głosów, a brak liści pozwala dodatkowo 
na podglądanie ptaków śpiewających na drze-
wach. Najlepsza pora do obserwacji i słuchania 
głosów to wczesny ranek oraz wieczór. Jednak 
wiośnie niewiele ustępuje jesień. W okresie 
przelotów, które rozpoczynają się w zasadzie 
już od lipca, można mieć okazję dostrzeżenia 
różnych rzadkich gatunków ptaków zalatują-
cych.

Wspomnieć tu jednak należy o istnieją-
cych obostrzeniach. Jeśli chcemy poruszać się 
swobodnie po groblach stawów, poza istnieją-
cymi ścieżkami przyrodniczymi, szlakami tu-
rystycznymi i drogami publicznymi, potrzeb-
ne jest zezwolenie Gospodarstwa Rybackiego 
„Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej. Po 
Stawach Krośnickich, zwanych także Czarny-
mi Stawami, poruszanie umożliwia oznako-
wana w terenie ścieżka przyrodnicza. Do sta-
wów wokół Żeleźnik można dotrzeć od drogi 
wojewódzkiej 448, prowadzącej do Sycowa. 
Ciekawy do obserwacji ptaków jest także staw 
Soczewica koło Lędziny.

Gmina Krośnice, wyróżnia się na mapie 

których od tysięcy lat ptaki te zatrzymują się 
podczas wędrówek. Linia styku cofającej się 
wody z dnem stawu jest najlepszym miejscem 
do żerowania, tu jest najwięcej bezkręgowców 
wodnych - łakomych kąsków dla brodźców, 
siewek, biegusów, bekasów i kulików.

Stawy milickie, znajdujące się w gminie 
Krośnice, dają szczególnie dogodną możliwość 
do obserwacji ptaków wodno-błotnych. Licz-
ne groble pozwalają na dotarcie w bezpośred-
nią bliskość lustra wody, a znajdujący się tuż 
przy brzegu wąski pas szuwarów może dać ob-
serwatorowi dobre ukrycie. Uzbrojeni w lor-
netkę lub lunetę możemy godzinami oddawać 
się pasji podglądania ptasiego życia. Jeżeli nie 
posiadamy własnej, można ją wypożyczyć 
w Centrum Edukacyjno–Turystyczno–Sporto-
wym w Krośnicach.

Do obserwacji ptaków dobra jest każda 
pora roku. O ile stawy nie zamarzną, zimują-
ce stada ptaków północnych można spotkać tu 
nawet z styczniu i lutym. Z pewnością najcie-
kawiej jest wczesną wiosną, gdy ptaki łączą się 
w pary, stawy i lasy rozbrzmiewają setkami 

Łabędź niemy (fot. I. Laskowicz)
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Spośród lasów liściastych największą po-
wierzchnię zajmuje żyzna buczyna niżowa. 
Wykształca się na glebach brunatnych, zajmu-
jąc obszar Wzgórz Krośnickich w zachodniej 
części gminy. To te właśnie lasy urzekają la-
tem mrocznym charakterem, a na przełomie 
października i listopada pełną gamą kolorów. 
W lasach bukowych nie prowadzi się zrębów 
zupełnych ale naturalne odnowienia, stąd też 
mają one naturalny, puszczański charakter. 
Szczególnie piękne fragmenty buczyn przeci-
na droga Łazy–Lasowice, a także leśna szosa, 
łącząca Pierstnicę i parking przy drodze kra-
jowej nr 15. Buczyna porasta także najwyższe 
wzniesienie gminy–Gęślicę. W pobliżu stru-
mieni i stawów rośnie las dębowo–grabowy 
czyli grąd. Największy jego zwarty obszar 
występuje na zachód od wsi Wąbnice. Tego 
rodzaju lasy mają duże znaczenie zdrowotne. 
Bioklimat buczyn jak i grądów, poprzez fito-
aerozole, działa pobudzająco, wzmaga również 
naturalną odporność organizmu. Na podmo-
kłych terenach, przylegających bezpośrednio 
do stawów, rosną olsy, w których olchy wy-
kształcają często piękne szczudlaste formy 
korzeni.

kraju nie tylko wielkimi stawami rybnymi, 
ale także rozległymi obszarami lasów. Nie da 
się dojechać do Krośnic nie jadąc przez las. 
Największy zwarty zespół znajduje się w za-
chodniej części gminy. Są to lasy porastają-
ce Wzgórza Krośnickie. Należą do rozległego 
kompleksu leśnego zwanego Lasami Milicko–
Ostrzeszowskimi. Lasy są zarządzane przez 
Nadleśnictwo Milicz i należą do Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego Dolina Baryczy.

 W lasach dominują bory sosnowe śred-
nich klas wieku na glebach bielicowych. Naj-
pospolitszym zbiorowiskiem borowym jest 
jednak bór sosnowy świeży. Na terenie gminy 
Krośnice, w leśnictwach Dziewiętlin i Kro-
śnice, występuje jedna z najbardziej warto-
ściowych populacji sosny zwyczanej, zwanej 
sosną kubrycką (nazwa pochodzi od obrębu 
Kubryk). Bory sosnowe oddziaływują lecz-
niczo na układ oddechowy. Substancje lotne 
(fitoaerozole) mają działanie dezynfekcyjne, 
obniżają ciśnienie krwi i wpływają tonizująco 
na układ nerwowy.

Żurawie o poranku (fot. K. Laskowicz)

Lasy bukowe (fot. W. Ranoszek)
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lej do Grobu Myśliwego.
Szlak niebieski, „WIERZCHOWICKI”, 

umożliwia spacer o długości 10 km po more-
nowych wzgórzach koło Wierzchowic, wpro-
wadza na Wiatraczne Wzgórze – wspaniały 
punkt widokowy nad Wąbnicami, a także na 
Krośnicką Kalwarię ze stacjami drogi krzyżo-
wej i punktem widokowym.

Szlak niebieski, „ARCHEOLOGICZNY”, 
na swej liczącej ponad 100 km trasie, łączy 
leżące wzdłuż Baryczy - miejscami już uregu-
lowanej, a miejscami dzikiej i meandrującej – 
wczesnośredniowieczne grodziska. Prowadzi 
od Wińska przez kasztelański gród w Sądowlu 
do Wąsosza, a dalej przez Żmigród, Sułów, Mi-
licz, Starą Hutę do Możdżanowa, skąd skręca 
na południe do Twardogóry. Kontynuując wę-
drówkę szlakiem już po stronie wielkopolskiej 
dotrzemy do dębu Jan – najgrubszego w Doli-
nie Baryczy.

Szlak zielony, „REZERWATÓW PRZY-
RODY”, prowadzi ze Zdun przez Milicz do 
Skoroszowa. Na długości 40 km przecina do-
linę z północy na południe, pokazuje jej całą 
różnorodność i rozmaitość środowisk roślin-
nych, które rozwinęły się w różnych warun-
kach. Szlak wprowadza w sam środek rezer-
watu „Stawy Milickie”, przechodzi przez grądy 

SZLAKI PIESZE

Przez Krośnice przechodzą dwa oznako-
wane szlaki piesze: niebieski „Wierzchowic-
ki” i czerwony „Zamkowy”, a dwa pozostałe: 
zielony „Rezerwatów przyrody” i niebieski 
„Archeologiczny” prowadzą obrzeżami gminy. 
Szczególnie ciekawa do spacerów pieszych jest 
ścieżka przyrodnicza po Stawach Krośnickich. 
Wszystkie szlaki piesze nadają się do jazdy ro-
werem, choć na niektórych odcinkach należy 
się liczyć z pewnymi trudnościami terenowy-
mi. Węzeł szlaków turystycznych znajduje 
się przy stacji głównej Krośnickiej Kolei Wą-
skotorowej.

Szlak czerwony, „ZAMKOWY”, na całej 
trasie liczy 42 km: Milicz – Ruda Milicka – 
Krośnice – Wzgórze Joanny – Sułów – Żmi-
gród. Łączy ze sobą nadbaryckie zamki w Żmi-
grodzie, Sułowie i Miliczu oraz neogotycki 
zameczek myśliwski, wzorowany na wieży 
rycerskiej, na Wzgórzu Joanny. Znaleźć można 
przy nim również zamki, które istnieją już tyl-
ko w legendach, jak ten zatopiony przez wody 
stawu Przystań. Szlakiem czerwonym może-
my dojść z Krośnic przez Dziewiętlin, Świebo-
dów i Lasowice na Wzgórze Joanny, a  w drugą 
stronę z Krośnic do Krośnickich Stawów, a da-

Krośnice

Wąbnice

WIATRACZNE 
WZGÓRZE

Rez. Wzgórze
Joanny

Dziewiętlin

Świebodów

GRÓB
MYŚLIWEGO

Rez. Stawy Milickie

do Rudy Milickiej

Wierzchowice
kościół

KALWARIA
KROŚNICKA
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WĄSKOTOROWA

Stawy
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Ścieżka
przyrodnicza
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szlaków pieszych
okolic Krośnic
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koło Wałkowej, rosnące na skraju doliny i mo-
renowych wzgórz (proponowany rezerwat), 
wkracza do Wąbnic i łączy się ze szlakiem 
Wierzchowickim. Na dalszym odcinku prowa-
dzi przez buczyny, porastające wierzchowiny 
tych wzgórz, chronione w rezerwacie Wzgó-
rze Joanny. Koło Lasowic znów wkracza na te-
ren gminy Krośnice. Następnie doliną Brzeź-
nicy, proponowaną na ochronę ze względu na 
zachowany las łęgowy, schodzi ze wzgórz na 
południe.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA  
„STAWY KROŚNICKIE”

Szczególnym szlakiem turystycznym jest 
ścieżka przyrodnicza „Stawy Krośnickie”. 
Oznakowana jest w terenie białym kwadratem 
z przekątnym zielonym paskiem. Ścieżka ma 
formę pętli o długości 9 km. Można nią przejść 
pieszo, możliwy jest też przejazd rowerem. 
Prowadzi głównie groblami 11 stawów, należą-
cych do kompleksu Zakładu Rybackiego Kro-
śnice, który podlega Gospodarstwu Rybackie-
mu „Stawy Milickie S.A.” w Rudzie Sułowskiej. 
Są to obręby hodowlane, dlatego można się po-
ruszać tylko wyznakowaną ścieżką, uzgodnio-

ną z w/w zarządcą terenu (dwa stawy - Grunda 
i Policki znajdują się poza zasięgiem ścieżki 
przyrodniczej). Przejście ścieżką pozwala le-
piej zapoznać się z walorami przyrodniczy-
mi terenu. Aby to ułatwić w terenie, opisano 
punkty oznaczone na mapie.

Stawy Krośnickie zaczęto budować około 
1600 r. Obecnie część z nich już nie istnieje, 
gdyż zarosły lasem, podobnie jak wiele naj-
płytszych miejsc istniejących do dziś 13 zbior-
ników. Dlatego też, oprócz stawów, ścieżka 
na pewnych odcinkach prowadzi przez lasy, 
należące dziś do Nadleśnictwa Milicz. Są one 
w wielu miejscach silnie podtapiane. Przewa-
żają drzewostany olchowe w różnym wieku 
i wraz ze stawami hodowlanymi stanowią cen-
ny obiekt przyrodniczy godny ochrony rezer-
watowej.

Na większości stawów można spotkać 
w ilości od kilku do kilkunastu par lęgowych 
na jednym zbiorniku: perkozek, perkoz dwu-
czuby, gęgawa, krakwa, krzyżówka, głowien-
ka, czernica, błotniak stawowy, wodnik, łyska, 
rokitniczka, trzciniak, trzcinniczek, potrzos. 
W większym rozproszeniu, po 1–3 pary lę-
gowe na jednym zbiorniku występują: per-
koz rdzawoszy, bąk, łabędź niemy, błotniak 

Na ścieżce przyrodniczej Stawy Krośnickie (arch. CETS)
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ry zwłaszcza wczesną wiosną jest podtopio-
ny wodą. Poziom wody utrzymuje niewielki 
mnich tj. urządzenie do piętrzenia wody w sta-
wach: w części pionowej właściwy poziom 
piętrzenia gwarantują włożone w prowadnice 
mnicha drewniane deski tzw. szandory, nato-
miast odpływ wody umożliwia część pozioma 
mnicha - tutaj jest to kanał wodny pod drogą, 
na której się znajdujemy. Odcinek tej drogi to 
właściwie grobla dawnego stawu. Woda odpły-
wa dalej w kierunku północnym, rowem przez 
las opisany wcześniej.

Po przejściu niewielkiego odcinka znaj-
dziemy się nad stawem hodowlanym o nazwie 
„Chełm”. W najbliższym otoczeniu można 
spróbować rozpoznać różne gatunki roślin 
przydrożnych i nadwodnych. Zwłaszcza póź-
ną wiosną aż do jesieni najwyższe rośliny to 
trzcina i pałka, które mogą zasłaniać wtedy 
widok na lustro wody i utrudniać obserwację 
ptaków wodnych. Pływające ptaki najlepiej 
więc oglądać od początku marca do końca 
maja. Najczęściej oprócz łysek będą to najpo-
spolitsze gatunki perkozów i kaczek. Do ich 

stawowy, zielonka, kokoszka wodna, żuraw, 
kszyk, brzęczka, świerszczak, łozówka, wąsat-
ka. Rzadkimi ptakami, jako lęgowe pojedyn-
cze pary na całym kompleksie, są: zausznik, 
bączek, bocian czarny, łabędź krzykliwy, cy-
ranka, płaskonos, gągoł, zielonka, kropiatka, 
samotnik, zimorodek, strumieniówka, remiz.

Podczas przejścia ścieżką warto zwrócić 
szczególną uwagę na kolejne stadia zarastania 
zbiorników wodnych - sukcesję roślinności na 
stawach, od szuwarów, przez krzewy wierzbo-
we po bagienny las olchowy. Warto przyjrzeć 
się starym pomnikowym dębom, datowanym 
urządzeniom hydrotechnicznym (mnichy), 
stanowiskom roślin chronionych oraz różnym 
typom lasów.

Dojście (dojazd) do ścieżki przyrodniczej 
to około 1,5 km drogi, w części utwardzonej, 
wiodącej od ulicy Kolejowej w Krośnicach  
(w pobliżu stacji PKP). Prowadzi tędy niebie-
ski szlak rowerowy i czerwony szlak pieszy. Po 
drodze mijamy XIX w. domy z rudy darniowej 
Przystanek nr 1. Nad potokiem.

Znajdujemy się tuż za leśnym potokiem 
o nazwie Struga Czatkowicka (albo Potok Dzie-
więtliński), na skrzyżowaniu dróg leśnych. 
Otaczają nas różnogatunkowe lasy liściaste, 
dąbrowy i olszyny. Od tego miejsca, skręcając 
w prawo w kierunku przystanku nr 2, rozpo-
czynamy spacer po ścieżce. Na schematycznej 
mapce terenu przedstawiono zarysy poszcze-
gólnych stawów, których jednak z tego miejsca 
nie widać. Lepiej jest posiadać ze sobą własną 
mapkę terenu choćby taką, jaka jest załączo-
na do niniejszego opisu ścieżki. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że w okresie wiosennym 
(kwiecień–maj) w okolicznych lasach, na od-
cinku od dawnej rybakówki do Strugi Czat-
kowickiej, wyprowadza swe lęgi kilkanaście 
gatunków drobnych ptaków leśnych, które jed-
nak w gęstwinie łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. 
Przystanek nr 2. Zastawka przy dawnym sta-
wie.

Dawny niewielki staw o nazwie „Zapaso-
wy” obecnie zarasta lasem olszynowym, któ-

Dąb szypułkowy (fot. I. Laskowicz)
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bez zgody rybaków, jest zabronione. Po stro-
nie południowej rampy znajduje się typowy 
mnich, którym wypływa woda ze stawu. Od 
poprzedniego różni się tym, że posiada dwa 
rzędy szandorów. Zabronione jest i grozi nie-
bezpieczeństwem dotykanie jakichkolwiek 
części mnichów oraz łodzi rybackich!

W pobliżu rośnie okazały krzew wierzby 
szarej (okaz żeński), a nieco dalej na wschód 
- mokradło śródleśne, będące w istocie za-
rośniętą przez pokrzywy, paprocie, turzyce 
i inne rośliny wodno-błotne - dawną zatoką 
pobliskiego stawu „Duża Przystań”. Od półno-
cy rośnie młody las olszynowy.
Przystanek nr 4. Staw „Duża Przystań”.

Wędrując od nr 3 do nr 4, idziemy wzdłuż 
stawu „Duża Przystań”, jednak lustro wodne 
jest zarośnięte kępami turzyc, trzciny, pałki, 
a także kępkami grzybieni białych. Ponadto 
w wielu miejscach wyrosły krzewy wierzb. 
Staw ulega wypłycaniu i zarasta roślinnością. 
Po stronie zachodniej mamy młody, miejsca-
mi podmokły, las olszynowy. Nasz przystanek 
(nr 4) znajduje się w okolicy istniejącego prze-

obserwacji wskazana jest lornetka albo lepiej 
luneta na statywie. Z tego miejsca ptaki te naj-
lepiej obserwować w godzinach rannych lub 
popołudniowych, gdyż w południe może nas 
oślepiać słońce.
Przystanek nr 3. Rampa przy stawie „Chełm”.

 W pobliżu rośnie stary dąb szypułkowy 
- pomnik przyrody - jeden z kilku okazałych 
drzew jakie mijaliśmy idąc drogą, która sta-
nowi jednocześnie groblę stawu „Chełm”. 
Z rampy (betonowego pomostu) można ogar-
nąć wzrokiem cały staw, jednak do obserwacji 
ptaków wodnych (wymienionych wcześniej), 
których większość w okresie lęgów pływa 
w pobliżu łanów i wysp trzcinowych na prze-
ciwległym krańcu stawu „Chełm”, jest już nie-
zbędna wspomniana wcześniej luneta obser-
wacyjna. W maju i czerwcu, przy zachowaniu 
ciszy, w pobliskich wąskich pasach szuwarów 
można usłyszeć śpiew trzciniaka i trzcinnicz-
ka, które budują na trzcinach swe gniazda. 

Do rampy umocowana jest łódź rybacka, 
która służy rybakom do kontroli stawu oraz 
rozwożenia paszy dla ryb. Korzystanie z łodzi, 

Staw Przystań (fot. I. Laskowicz)
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Przystanek nr 5. „Rozwidlenie dróg przy sta-
wie Wrzosowym”.

 Z tego miejsca na lewo widać panoramę 
stawu „Wrzosowego” natomiast z prawej stro-
ny niewielkie zbiorniki wodne - „Małą Przy-
stań” i  „Brzozowy”. Przy ostrożnym zbliżaniu 
się do nich można obserwować kaczki i perko-
zy z bliska. Po stronie północnej widać stary 
las olszynowy (ok. 80-letni). 

 W tym miejscu ścieżka skręca w prawo, 
drogą między stawami „Duży Karol” i „Lipsk”, 
do przystanku nr 6 i dalej aby objechać cały 
kompleks stawów. Staw „Duży Karol” bywa 
w okresie letnim opróżniany z wody i wtedy 
na świeżym błocie pojawiają się ptaki siewko-
we np. pojedyncze czajki, sieweczki, brodźce 
leśne lub brodźce samotne, swymi dziobami 
poszukują bezkręgowce, które stanowią ich 
pożywienie.
Przystanek nr 6 „Rozwidlenie dróg przy sta-
wie Duży Karol”.

Po dotarciu do kolejnego rozwidlenia dróg 

pływu wody poprzez mnich (z datą 1934) do 
stawu „Wrzosowy”. W tym miejscu widzimy 
jego niewielki fragment, gdyż jest to południo-
wa zatoka zarosła pałką wąskolistną i trzciną 
pospolitą. Idąc dalej naszą drogą zobaczymy, 
że właściwie znajdujemy się na grobli między 
stawami „Duża Przystań” i „Wrzosowy”. Kiedy 
po około 150 m dojdziemy do drugiego mnicha 
(z datą 1926) możemy podziwiać panoramę 
stawu „Duża Przystań” choć obserwacja pta-
ków, zwłaszcza około południa, jest utrudnio-
na.

Od tego miejsca kierujemy się drogą na 
północ: po lewej (zachodniej) stronie drogi 
mamy nadal staw „Wrzosowy” (w części zasło-
nięty smugami olszyn, w których bobry ścięły 
kilka drzew), po prawej (wschodniej) stronie 
- najpierw „Małą Przystań”, a następnie „Mały 
Karol” (obydwa silnie zarastające szuwarami, 
głównie trzciną pospolitą i pałką wąskolistną). 
Na stawie Wrzosowym można często zobaczyć 
ślady żerowania bobra.

Staw „Duży Karol” i łódź rybacka (fot. I. Laskowicz)
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i pól uprawnych oraz można dojrzeć zabudo-
wania wsi o nazwie Kotlarka..
Przystanek nr 7. Staw „Graniczny”.

Od stawu „Lipsk” oddziela go wąska, za-
rośnięta grobla, na której, w pobliżu mnicha, 
rośnie konwalijka dwulistna. Na stawie „Gra-
nicznym” (blisko 30 ha, w tym lustra wody do 
15 ha), częściej niż na poprzednich stawach, 
na wodzie pływają pospolite gatunki kaczek 
(krzyżówka, głowienka i czernica).
Przystanek nr 8 Szuwary nad Czarnym lasem.

Po obejściu „Granicznego” dochodzimy 
do wschodniego skraju stawu „Czarny Las” Ta 
część stawu zarosła zupełnie szuwarami (bliżej 
trzciną, dalej palką wąskolistną) dlatego wi-
doczność jest mocno ograniczona. Warto więc 
zauważyć, że po prawej stronie drogi, która 
teraz stanowi północną groblę stawu „Czarny 
Las”, pojawił się las nadleśnictwa Milicz (na 
słupku oddziałowym widzimy numerację od-
działów 3/12 i 3/15).
Przystanek nr 9. Staw „Czarny Las”.

Zatrzymujemy się w miejscu skrzyżowa-
nia grobli z biegnącą na północ drogą leśną 
z oznakowaną trasą rowerową. Na terenie le-
śnym widzimy młodnik brzozowo–olszowy 

na wschodniej granicy kompleksu stawów, 
przed skrętem w lewo (na północ), warto po-
dejść około 100 m groblą w prawo, aby już za 
mnichem z 1925 r. zobaczyć piękny okaz sta-
rego dębu szypułkowego - pomnika przyro-
dy. Z tego odcinka grobli można dojrzeć też 
wschodnią, dość rozległą, zatokę stawu „Duży 
Karol” oraz różne ptaki wodne (kiedy staw jest 
napełniony wodą). Staw ten został w 2013 r. 
oczyszczony i pogłebiony, a z ziemi zostały 
usypane wyspy na środku stawu.

Po powrocie do rozwidlenia dróg udajemy 
się w kierunku północnym, mając po lewej 
staw „Lipsk” a po prawej smugę zadrzewień 
wzdłuż rowu opaskowego. Powierzchnia stawu 
wynosi około 40 ha, jednak ponad połowa jest 
zarośnięta szuwarami i olszą, w których regu-
larnie gniazdują: żuraw, bąk, błotniak stawowy, 
łabędź niemy i gęgawa. Trasa ścieżki przyrod-
niczej biegnie groblą, na jej wschodniej skar-
pie mijamy kępy konwalii majowej i skrzypów 
leśnych. Już bliżej kolejnego stawu o nazwie 
„Graniczny” pojawiają się okazałe buki pospo-
lite, tworzące luźny szpaler (drzewa o obwo-
dach kolejno 320, 290, 245, 325 cm). Dalej na 
wschód znajdują się fragmenty łąk, odłogów 

Dzik (fot. I. Laskowicz)
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ny, o czym świadczą duże wyspy ziemne na 
środku stawu. Teraz kierujemy się na południe 
groblą między stawami „Czarny Las” a „Zofia”. 
Na początku widok na oba stawy jest bardzo 
dobry. Różne gatunki ptaków wodnych można 
obserwować z bliska na „Zofii” oraz na „Czar-
nym Lesie”, zwykle są dużo dalej od nas. Jed-
nak w  okresie przelotów ptaków wodnych na 
„Czarnym Lesie” gromadzą się stada różnych 
gatunków kaczek (w tym najwięcej krzyżó-
wek), stada różnych gatunków gęsi, także łabę-
dzi niemych i łabędzi krzykliwych. Na grobli 
między tymi stawami rośnie bardzo stary okaz 
pomnikowego dębu szypułkowego.
Przystanek nr 11. Mokradła „Czarnego Lasu”.

 Z drogi widać jedynie niewielkie frag-
menty rozległych mokradeł, jakie znajdują się 
w południowej części zarastającego szuwara-
mi stawu „Czarny Las”. To ostoja jelenia, dzika 
oraz stałe miejsce lęgowe żurawia. Rozległe 
dawniej turzycowiska zarastają trzciną pospo-
litą lub pałką wąskolistną, następnie pojawiają 
się krzewy wierzb (głównie wierzby szarej) 
i olszy czarnej. Las olszynowy to ostatnie sta-
dium sukcesji jaka trwa od wielu lat na wszyst-
kich zbiornikach wodnych kompleksu Stawów 
Krośnickich. Po drodze mijamy kilka kanałów 

i liczne krzewy kruszyny, czeremchy pospo-
litej, porzeczki czarnej, leszczyny, maliny, je-
żyny oraz pojedyncze kaliny i pnącza dzikiego 
chmielu. Gdy szuwary pałki wąskolistnej stały 
się rzadkie można wreszcie zobaczyć ogrom 
największego stawu w kompleksie Stawów 
Krośnickich. Jego powierzchnia wynosi 112 ha, 
jednak obecnie tylko połowa służy produkcji 
karpia, tak bardzo staw uległ zarośnięciu. Sta-
ło się to w ostatnich latach w wyniku braku 
wody. Dalej napotkamy przy naszej drodze 
pojedyncze stare sosny, dwa dęby szypułko-
we - pomniki przyrody, w końcu niewiel-
kie drzewko jałowca pospolitego. W maju, na 
skraju północnym grobli (biegnącej tu łukiem 
w kierunku południowym i  nadal graniczą-
cej z lasem), zakwitają: konwalia majowa oraz 
rzeżucha gorzka i pojedynczo rosnące kosaćce 
żółte. Na niewielkiej zadrzewionej wysepce, 
położonej na środku stawu albo też dalej w le-
sie, zwykle przesiaduje bielik, który od czasu 
do czasu zrywa się do lotu, wypatrując zdoby-
czy w stadach ptactwa wodnego (gęsi, kaczek).
Przystanek nr 10. Staw „Zofia”.

Zbiornik o powierzchni blisko 40 ha jest 
również w połowie zarośnięty mimo, że w la-
tach 70. XX w. był dość gruntownie pogłębio-

Jelenie w stawie (fot. I. Laskowicz)
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NAJKRÓTSZE SPACERY WOKÓŁ 
KROŚNICKIEJ WĄSKOTORÓWKI

Jest to w sam raz propozycja dla tych, któ-
rzy po przejażdżce Krośnicką Koleją Wąskoto-
rową chcieliby wyjść poza sam teren zespołu 
pałacowo–parkowego i poznać najbliższą oko-
licę, odbywając jednogodzinny spacer.

Gdzie drewno udaje stiuki. Do kościoła 
w Wierzchowicach, szlak niebieski.

 Z parkingu przy Krośnickiej Kolei Wąsko-
torowej ruszamy zgodnie z oznakowanym na 
niebiesko szlakiem pieszym, obok stawu re-
kreacyjnego, do alei dębowej na barokowej osi 
widokowej łączącej pałac Krośnice i kościół 
w Wierzchowicach. Skręcamy tu w lewo i kie-
rujemy się w kierunku widocznego na końcu 
osi kościoła. Z kolejki można wysiąść na sta-
cyjce Pałac Wierzchowice, leżącej tuż przy 
alejce, wtedy będzie o 0,5 km bliżej. Przecina-
jąc park wierzchowicki, napotykamy na miej-
sce, gdzie do 1986 r. stał pałac. Nie ma dziś po 
nim śladu, a budowla stała dokładnie na osi 
barokowej, blisko skrzyżowania w Wierzcho-
wicach. Po zespole pałacowym pozostała tylko 
oficyna boczna. Obiekt zbudowany z drewna, 
o konstrukcji szkieletowej, był główną siedzi-
bą właścicieli tzw. wolnego państwa stanowe-
go Nowy Zamek–Wierzchowice, należącego 
najpierw do Maltzanów, potem Reichenba-
chów, a wreszcie do Hochbergów, znaczącego 
rodu magnackiego, posiadającego takie zamki 
jak Książ i Pszczyna. Stąd już idziemy chodni-
kiem do góry, ul. Kościelną. W połowie podej-
ścia warto jednak odbić ul. Młyńską w prawo, 
do starego młyna - ceglanego domu pod nr 5 
i zwiedzić Galerię Młyńska 5 z ciekawymi fo-
tografiami przyrodniczymi z Doliny Baryczy. 
W końcu dochodzimy do kościoła parafial-
nego. Jest to jeden z ciekawszych kościołów 
w okolicy. Był zbudowany jako kościół ewan-
gelicki, stąd posiada typowe jego elementy jak 
empory, chrzcielnica i ambona. Warto zwrócić 

doprowadzających i odprowadzających wodę 
ze stawów. Dalej na południe lasy stają się bar-
dziej suche i przechodzą w grądy i bory mie-
szane.
Przystanek nr 12. Rozgałęzienie dróg leśnych.

Trzy drogi leśne wyznaczają granice trzech 
oddziałów leśnych Nadleśnictwa Milicz. W od-
dziale nr 45 rośnie starodrzew sosnowy, nr 46 
to ponad stuletnia dąbrowa, a oddział 47 to - 
najbliżej drogi - olszyny wyrosłe na zachodniej 
części dawnego stawu „Wrzosowy”, natomiast 
dalej na południe - fragmenty starej dąbrowy 
oraz kolejne olszyny wyrosłe w miejscu zli-
kwidowanych dawniej stawów. Kierując się 
do punktu wyjścia (przystanek nr 1) zwróćmy 
uwagę na rozległe tereny rolne porosłe trawą, 
położone na zachód od lasu - to łąki kośne, pa-
stwiska i odłogi - miejsce żerowania zwierzy-
ny leśnej, żurawi, rzadziej dzikich gęsi.

Kościół w Wierzchowicach (fot. I. Laskowicz).
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sienia Wzgórz Twardogórskich. Skręcamy tu 
w lewo, w dół, przecinamy ponownie szosę, by 
znaleźć się przed pałacem Volmersteinów, dziś 
Urzędem Gminy. Można stąd udać się w prawo 
i zobaczyć pozostałą cześć Krośnic: zabudowa-
nia dawnego szpitala, zwiedzić Galerię Ziemi 
lub odwiedzić Szklany Świat. Można też skrę-
cić w lewo i idąc szlakiem czerwonym wejść 
za pałacem na aleję dębową na osi widokowej, 
obok stacyjki wąskotorówki Pałac Krośnice, 
a następnie obok stawu rekreacyjnego powró-
cić do parkingu przy dworcu głównym kolejki.

KRÓTKIE WYCIECZKI Z KROŚNIC

Wycieczki prowadzące szlakami pieszymi 
można odbyć pieszo lub na rowerze.

Na Czarne Stawy: Krośnice – Stawy Kro-
śnickie – Staw Czarny Las – Grób Myśli-
wego - Krośnice, szlak czerwony, ścieżka 
przyrodnicza, 15 km

To propozycja wycieczki pieszej lub ro-
werowej po malowniczych stawach w pobliżu 
Krośnic. Trasa pieszo zajmie ok. 5–6 godzin, 
natomiast rowerem 2–3 godziny. Rowery 
można wypożyczyć w Krośnicach w wypoży-
czalni przy CETS. Szlak prowadzi niemal w ca-
łości utwardzonymi drogami gruntowymi bez 
ruchu samochodowego. Jest dobrze oznakowa-
ny w terenie. Wiedzie po groblach prowadzą-
cych przez tajemnicze bagienne lasy i ukryte 
w nich rozległe Stawy Krośnickie, zwane też 
Czarnymi Stawami, jedne z najbardziej ma-
lowniczych w całej Dolinie Baryczy.

Z Krośnic wyruszamy czerwonym szla-
kiem pieszym, który prowadzi obok dworca 
kolejki wąskotorowej, a następnie obok pałacu, 
Galerii Ziemi i schroniska młodzieżowego. Na-
stępnie udajemy się polną drogą aż do przejaz-
du przy stacji PKP. Jeżeli jedziemy na rowerze 
z Krośnic, możemy wyjechać niebieskim szla-
kiem rowerowym, prowadzącym ul. Kolejową. 
Należy jednak zachować wcześniej szczególną 

uwagę, że w ścianach zewnętrznych drewnia-
ne belki udają pilastry, a we wnętrzu bogata 
dekoracja snycerska, wykonana w drewnie, 
udaje stiuki. W czasie budowy kościoła takie 
bogato rzeźbione w drewnie elementy były 
tańsze od gipsowych stiuków. Obok kościoła 
znajduje się cmentarz, a na nim symboliczna 
mogiła pomordowanych w Bohorodyczynie 
na dawnych kresach Polski, skąd zostali prze-
siedleni obecni mieszkańcy. Wracając warto 
podejść na ul. Sadowniczą 23 do gospodarstwa 
p. Łaniaków po pyszne syropy, dżemy i sorbe-
ty z malin, porzeczki lub truskawek, albo na ul. 
Sadowniczą 17 do p. Dziekanów po naturalne 
soki tłoczone na zimno z jabłek lub gruszek.

Spacer na Krośnicką Kalwarię, szlak 
niebieski, szlak czerwony.

 Z parkingu przy Krośnickiej Kolei Wą-
skotorowej ruszamy, zgodnie z oznakowanym 
na niebiesko szlakiem pieszym, w kierunku 
wschodnim i zaraz skręcamy w prawo, prze-
cinając szosę, zagłębiamy się w las. Wkrótce 
dochodzimy do ceglanych stacji drogi krzy-
żowej z płaskorzeźbami z lat 90. ubiegłego 
wieku. Szlak doprowadza nas na wierzchołek 
wzgórza, do ostatniej stacji. Co ciekawe, jesz-
cze w XIX w. nosiło ono nazwę Szubieniczne-
go Wzgórza, ponieważ w dawnych czasach sta-
ła tu szubienica. Tu też znajduje się cmentarz 
parafialny z kaplicą, a  w oddali widać wznie-

Krośnicka Kalwaria (fot. W. Ranoszek)
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tą samą drogą do stawu, kontynuujemy dro-
gę ścieżką przyrodniczą i wraz z czerwonym 
szlakiem pieszym lub niebieskim szlakiem ro-
werowym powracamy do Krośnic.

Na Wiatraczne Wzgórze, Krośnice – Wierz-
chowice - Wiatraczne Wzgórze – Wąbnice 
– Krośnice, szlak niebieski, 10 km.

Jest to jednogodzinna wycieczka rowerowa 
lub 2,5–godzinna piesza. Pozwala dotrzeć na 
widokowe wzgórze, z którego rozpościera się 
szeroka panorama Doliny Baryczy. Szlak łączy 
wieś Wąbnice, z bogatą ofertą agroturystyczną, 
z Krośnicami.

Z Krośnickiej Kolei Wąskotorowej wyru-
szamy do kościoła w Wierzchowicach. Docho-
dząc do alejki dębowej, skręcamy w lewo i kie-
rujemy się w kierunku widocznego na końcu 
osi kościoła. Od kościoła w Wierzchowicach 
kierujemy się na północ, przez zabudowę za-
chodniej części Wierzchowic, by wyjść w koń-
cu na polną drogę, która zaprowadzi nas na 
Wiatraczne Wzgórze. Jeżeli nie idziemy do ko-
ścioła, można drogę przez Wierzchowice skró-
cić ul. Sadowniczą. Nazwa pochodzi od znajdu-

ostrożność na odcinku ul. Parkowej ze wzglę-
du na ruch samochodowy. Od przejazdu kole-
jowego kierujemy się szosą na wschód zgodnie 
z czerwonym szlakiem pieszym i niebieskim 
rowerowym, mijając po drodze domy z rudy 
darniowej. Jest to pozostałość po istniejącym 
tu do XVIII w. hutnictwie żelaza. To właśnie 
dawne wyrobiska były często zaczątkiem sta-
wów. Na początku lasu dotrzemy do tablicy 
z początkiem ścieżki przyrodniczej. Skręcimy 
tu w prawo i będziemy się cały czas trzymać 
znaków ścieżki (biały kwadrat z zielonym 
przekątnym paskiem). Poprowadzi nas ona 
9 km wśród stawów: Chełm, Przystań (według 
legendy z zatopionym zamkiem), Wrzoso-
wy, Karol, Lipsk, Graniczny do największego: 
Czarny Las. Z licznych miejsc będziemy mieli 
okazję oglądać różne ptaki wodno–błotne: ły-
ski, różne gatunki kaczek, perkozy dwuczube, 
gęgawy, czaple siwe, łabędzie nieme, a także 
krzykliwe (regularnie tu gniazdujące). Przy 
stawie Czarny Las warto odbić 1 km w prawo, 
czerwonym szlakiem, zgodnie z drogowska-
zem, do Grobu Myśliwego. Ten ciekawy po-
mnik, w kształcie megalitycznego dolmenu, 
upamiętnia miejsce, w którym ranny jeleń za-
bił myśliwego. Nieco dalej, po lewej stronie, na 
leśnej polanie, znajduje się polana Hubertus 
z domkiem myśliwskim i miejscem odpoczyn-
ku koła łowieckiego Darz Bór. Stąd powracamy 

Czaple siwe (fot. K. Laskowicz)

Perkoz zausznik (fot. K. Laskowicz)
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Powracamy do szlaku i jedziemy w kierunku 
północno–wschodnim. Przez pola dochodzimy 
do widokowego wzgórza z wieżą GSM, za któ-
rą znajduje się wieś Świebodów. Polna droga 
poprowadzi nas dalej w kierunku wsi Lasowi-
ce, położonej w środku lasu. Dalej jedziemy 
wspólnie ze szlakiem zielonym i czerwonym 
aż na szczyt Wzgórza Joanny (230 m n.p.m.). 
To najbardziej znane wzniesienie Wzgórz 
Krośnickich porośnięte jest pięknym lasem 
bukowym, chronionym w rezerwacie o tej sa-
mej nazwie. Wznosi się na nim XIX - wieczny 
zamek myśliwski w kształcie wieży rycerskiej, 
zwanej wieżą Odyniec (należy do Nadleśnic-
twa Milicz). Najkrótsza droga z powrotem 
prowadzi szosą przez Świebodów (7 km), ale 
wycieczkę można kontynuować szlakiem zie-
lonym przez Miłochowice i Milicz–Karłów 
(możliwość posiłku w restauracji Relax), do 
Wąbnic, skąd niebieskim szlakiem można po-
wrócić do Krośnic (16 km). Wycieczka piesza 
na takiej trasie zajmie cały dzień.

jącego się tu niegdyś wiatraka. Rozpościera się 
stąd piękny widok na Kotlinę Milicką, wśród 
lasów można dostrzec lustra wody stawów. Po 
drugiej stronie kotliny widoczne są Wzgórza 
Cieszkowskie ze Wzgórzem Konrada w Górze 
oraz Górą Trzebicką z drewnianym kościołem. 
W oddali widać Wysockie Wzgórza koło Ostro-
wa Wielkopolskiego. W kierunku wschodnim 
widać Wzgórza Ostrzeszowskie, a w kierunku 
południowo–wschodnim widoczna jest góra 
Zbójnik koło Międzyborza, najwyższe wznie-
sienie Wzgórz Twardogórskich. Na wzgórzu 
mieści się gospodarstwo agroturystyczne 
Wiatraczne Wzgórze. Schodzimy stąd do szo-
sy Wąbnice–Milicz, gdzie spotykamy zielony 
szlak turystyczny, prowadzący w kompleksy 
Grądów Walkowskich, okazałych lasów grabo-
wo–dębowych i dalej do Milicza. Szlak niebie-
ski skręca natomiast w prawo, przez Wąbni-
ce. Za wsią, po prawej stronie, na zalesionym 
wzgórzu ponad wsią, za boiskiem, wznosi się 
kaplica grobowa Hochbergów z Wierzchowic. 
Na zakręcie szosy wybieramy polną drogę 
na wprost. Przecinamy szosę Wierzchowice–
Czatkowice, zostawiamy wieś Dąbrowę po le-
wej stronie i wracamy do Krośnic.

Na Wzgórze Joanny, Krośnice – Dzie-
więtlin – Świebodów – Lasowice – Wzgó-
rze Joanny, szlak czerwony, 11 km (w jedną 
stronę)

Trasa na Wzgórze Joanny prowadzi zgodnie 
czerwonym szlakiem pieszym, głównie grunto-
wymi drogami leśnymi. Są też na ogół dobrze 
przejezdne dla rowerzystów, choć może zda-
rzyć się trudniejszy odcinek. Jeżeli wybierze-
my się rowerem, ze Wzgórza można powrócić 
szybko prostą szosą przez Świebodów.

Wyruszamy ze stacji kolejki wąskotorowej 
szlakiem czerwonym, przecinamy szosę Kro-
śnice–Wierzchowice Szlak pozostawia po le-
wej stronie zalesione wzgórze z kalwarią. Idąc 
przed obrzeża Wierzchowic docieramy do szo-
sy, która doprowadzi nas do wsi Dziewiętlin. 

Wieża Odyniec na Wzgórzu Joanny 
(fot. K. Laskowicz)
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przedłużenie do Wrocławia). Najdłuższy szlak 
gminy to Wielka Pętla Wzgórz Krośnickich, łą-
cząca ze sobą najciekawsze miejsca w gminie, 
a także szlak łączący Krośnice z najwyższym 
wzniesieniem gminy – Gęślicą, 242 m n.p.m. 
Do jazdy rowerowej nadają się także szla-
ki piesze, choć miejscami występują na nich 
większe trudności terenowe.

Szlak niebieski, Wielka Pętla Rowerowa 
Wzgórz Krośnickich, Krośnice – wzgórze 
Gęślica – Dolina Brzeźnicy – Łazy Małe – 
Kubryk – Bukowice – staw Soczewica – Lę-
dziny – Brzostowo – Luboradów – Krośnice, 
63 km.

Cała trasa jest dla wytrwałych, choć można 
też ją podzielić na krótsze odcinki. Pozwala za-
poznać się z pełnią krajobrazów ziemi krośnic-
kiej, a  w szczególności z malowniczymi, za-
lesionymi Wzgórzami Krośnickimi - pasmem 
morenowych wzgórz, zaliczanych do Wału 
Trzebnickiego, określanego też popularnie 
jako Góry Kocie. Prowadzi w większości szo-

SZLAKI ROWEROWE

Gmina Krośnice to wymarzony wręcz te-
ren dla rowerzystów. Liczna sieć utwardzo-
nych dróg leśnych oraz dróg lokalnych o wy-
jątkowo małym ruchu samochodowym, pięk-
ne krajobrazy i urozmaicona rzeźba terenu 
Wzgórz Krośnickich szczególnie zachęca do 
odbywania wycieczek rowerowych. W Cen-
trum Edukacyjno–Turystyczno–Sportowym 
w Krośnicach oraz w wielu gospodarstwach 
agroturystycznych można wypożyczyć rower.

Przez Krośnice przechodzi międzywoje-
wódzki czarny szlak „ W dolinę Baryczy”, pro-
wadzący z Jutrosina przez Marchwice, Ciesz-
ków, Trzebicko, Nowy Zamek, Rudę Milicką, 
Niesułowice do Krośnic. Przez gminę prze-
chodzi także odcinek pomarańczowego Szla-
ku Doliny Baryczy Grabownica–Odolanów. 
Tymi szlakami można tymi dotrzeć do ścieżki 
rowerowej Szlakiem Wąskotorówki, o utwar-
dzonej nawierzchni, przeznaczonej tylko dla 
rowerów, prowadzącej od Grabownicy przez 
Rudę Milicką, Milicz do Sułowa (przewidziane 
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stem na Prądni, na zakręcie, opuszczamy szo-
sę i leśną drogą po 1 km dojeżdżamy do stawu 
Czarny Las. Odbijając 1 km od niego na północ 
można jeszcze dotrzeć do Grobu Myśliwego 
i miejsca odpoczynku na polanie Hubertus. Do 
samych Krośnic pozostało stąd jeszcze 7 km.

 
Szlak zielony Na Gęślicę, Krośnice – Dzie-
więtlin – wzgórze Gęślica – Łazy Wielkie,  
15 km.

Szlak, w połączeniu z Wielką Pętlą Wzgórz 
Krośnickich, stwarza ciekawe możliwości róż-
nych wariantów wycieczek po Wzgórzach Kro-
śnickich, jest też najkrótszą drogą z Krośnic na 
najwyższe wzniesienie gminy - Gęślicę – oraz 
do malowniczo położonych po drugiej stronie 
wzgórz i lasów - Łaz Wielkich. Prowadzi szosa-
mi, choć na odcinku od Dziewiętlina na Gęśli-
cę czeka nas podjazd utwardzoną leśną drogą. 
Z Krośnic należy się skierować do Wierzcho-
wic, skąd szosą kierujemy się do Dziewiętlina. 
Warto tu odpocząć w parku, odnaleźć obiekty 
opisane na ścieżce historyczno–przyrodniczej. 
Za wsią czeka nas podjazd w górę aż do rozdro-

sami o małym natężeniu ruchu i utwardzony-
mi drogami leśnymi. Z Krośnic kierujemy się 
do Wierzchowic, stąd brukowaną drogą jedzie-
my na południe, obok leśniczówki, a następnie 
przez las. Tu dotrzemy do szosy Krośnice–Bu-
kowice, z której po krótkim odcinku skręcimy 
w prawo na leśną szosę. Droga ta doprowadzi 
nas w swoim najwyższym miejscu pod wzgó-
rze Gęślica (242 m n.p.m.). Jest to najwyższe 
wzniesienie Wzgórz Krośnickich. Tuż przy 
szosie jest miejsce odpoczynku, a na samym 
wzgórzu wysoka wieża przeciwpożarowa na-
leżąca do Nadleśnictwa Milicz. Stąd zjeżdżamy 
w dół, ciągłe prosto, przecinamy głęboką doli-
nę Brzeźnicy (Młyńskiej Strugi) aż do parkin-
gu przy drodze krajowej nr 15. Dalej kierujemy 
się leśną drogą na południe aż do Czeszowa. 
Można tu się posilić lub przenocować w hotelu 
Niezły Młyn, w zabytkowym młynie wodnym 
nad rz. Sąsiecznicą. Z Czeszowa kierujemy się 
leśna drogą do przysiółka Poręba, a dalej szosą 
do Łaz Małych. Znajduje się tu gospodarstwo 
agroturystyczne „Stajnia Łazy Małe”. Polna 
i leśna droga pozwala skrócić drogę do Krzysz-
kowa, gdzie znajduje się Dome Myśliwski Ku-
bryk. Jedziemy dalej leśną szosą do Malerzowa, 
gdzie nasz szlak łączy się z oznaczoną na zie-
lono Pętlą Dobroszycką. Przed Malerzowem 
skręcamy na północ w leśną drogę i dojeż-
dżamy do Bukowic - długiej wsi łańcuchówki, 
z barokowym kościołem Wniebowzięcia NMP. 
Ze wsi wyjeżdżamy w kierunku południowym, 
a następnie jadąc na wschód dotrzemy do Ol-
szówki. Za nią, nad stawem Soczewica, jest 
dobre miejsce na odpoczynek. Dalej jedziemy 
do Lędzin, w których warto zwrócić uwagę na 
ekomuzeum wsi, a następnie szosą do Brzo-
stowa, gdzie w podworskim parku znajdują 
się dęby - pomniki przyrody. Gruntową drogą 
jedziemy następnie do Grabownicy, gdzie mo-
żemy posilić się lub przenocować w Zagrodzie 
Grabownica. Stąd kierujemy się do pobliskiego 
Luboradowa, gdzie napotkamy czarny szlak ro-
werowy. Następnie kierujemy się do Kotlarki 
i dalej szosą w kierunku północnym. Za mo-

Na szlaku rowerowym (arch. CETS)
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Dąbrowę, ale na wzniesieniu obok osiedla 
mieszkaniowego (tzw. Górka) kierujemy się 
polną drogą w kierunku północno–zachodnim 
Dąbrowę pozostawiając po prawej stronie. Ja-
dąc ciągle prosto przecinamy szosę Wierzcho-
wice–Czatkowice i docieramy do Wąbnic, wsi 
z bogatą ofertą agroturystyczną. Kierujemy 
się stąd znów polną drogą na północ. Po 2 km 
(5 km od Krośnic) docieramy do Niesułowic. 
Warto tu wstąpić do restauracji W Strarym 
Młynie, urządzonej w zabytkowym młynie 
parowym, by spróbować świetnie przyrządzo-
nego karpia. Można stąd też odbić na zachód 
czarnym szlakiem pieszym, zwany Szlakiem 
Trzech Młynów, lub szosą, by po 2 km do-
trzeć do wsi Duchowo, gdzie znajduje się za-
bytkowy wiatrak koźlarz, zwany Bronisław. 
Sam szlak czarny prowadzi natomiast dalej 
na północ, drogą szutrową przez las do Rudy 
Milickiej - zwanej ptasią wioską, gdyż każdy 
dom jest ozdobiony płaskorzeźbą ptaka. Wieś 
leży już na granicy rezerwatu ptaków „Stawy 
Milickie”. Znajduje się tu Stacja Ornitolo-
giczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Można 
tu odpocząć w urządzonym miejscu postojo-
wym w centrum wsi, obok którego przechodzi 
utwardzona ścieżka rowerowa Szlakiem Wą-
skotorówki, którą dojedziemy do Grabownicy 
lub Milicza. Szlak czarny prowadzi dalej 1 km 
szosą, do przysiółka Stawno, za którym rozpo-
czyna się najbardziej atrakcyjna cześć szlaku, 
prowadząca widokową groblą między stawem 
Słonecznym Górnym a stawami Wilczymi. Już 
za stawami można dojechać do Średziny, przy-
siółka Nowego Zamku, by zjeść smażonego 
karpia w smażalni „U Bartka”.

Niebieski i czarny szlak rowerowy: Krośni-
ce – Luboradów – Kuźnica Czeszycka – Dąb 
Jan, 20 km.

Szlak prowadzi głównie drogami leśnymi 
i szosami o małym natężeniu ruchu po nie-
mal zupełnie płaskim terenie. Z Krośnic wy-
jeżdżamy ul. Kolejową, kierując się na ścieżką 

ża pod Gęślicą, gdzie obok miejsca odpoczyn-
ku przechodzi niebieski szlak rowerowy, Pętla 
Wzgórz Krośnickich. Sam wierzchołek Gęślicy 
z wieżą jest jeszcze wyżej, po prawej stronie. 
Z wieży rozciąga się wspaniały widok całej 
gminy, w celu wejścia należy kontaktować się 
z Nadleśnictwem Milicz. Stąd czeka nas teraz 
zjazd do szosy Lasowice–Łazy, w którą skrę-
camy i docieramy do Łaz Wielkich. Można tu 
odpocząć na postoju rowerowym „Przystanek 
Przyroda”. Jadąc kolejny kilometr do Łaz Ma-
łych lub do Krzyszkowa (Kubryka) dotrzemy 
znów do niebiesko znakowanej Pętli Wzgórz 
Krośnickich.

Czarny szlak rowerowy: Krośnice – Wąbni-
ce – rez. Stawy Milickie, 10 km.

Szlak prowadzi głównie drogami polnymi 
szutrowymi. Stanowi najkrótszą możliwość 
dojazdu do widokowej grobli między Staw-
nem a Nowym Grodziskiem. Na początkowym 
odcinku występuje urozmaicona konfiguracja 
terenu i pewne trudności terenowe. Z Kro-
śnic wyjeżdżamy, kierując się w kierunku na 

Grób Myśliwego (arch. CETS)
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przyrodniczą po Stawach Krośnickich. Trzy-
mamy się jednak cały czas znaków niebieskie-
go szlaku rowerowego. Za stawem Czarny Las 
skręcamy w lewo i dojeżdżamy wkrótce na 
mostek na rz. Prądni, zwanej Brandą. Za Ko-
tlarką jedziemy szosą do Luboradowa, gdzie 
mijamy Ośrodek Plenerowy ASP z Wrocła-
wia. Na skrzyżowaniu w środku wsi zaczyna 
się czarny szlak rowerowy, którego będziemy 
teraz się trzymali. Za mostkiem na rz. Gra-
bownicy ponownie wjeżdżamy do lasu. Dobre 
miejsce odpoczynku znajduje się przy małym 
śródleśnym Zbiorniku Grabownica, zwanym 
też Stawem Torfowym. Niedługo potem do-
jedziemy do pierwszych zabudowań Kuźnicy 
Czeszyckiej. Warto tu wstąpić do miniskanse-
nu pszczelarskiego Eko-pasieki, prowadzone-
go przez Wacława Ratyńskiego. Można tu nie 
tylko zobaczyć różne ule, ale też kupić miód 
i inne wyroby pszczele. W samej Kuźnicy 
znajduje sie też „Piekarnia Familijna”, a nocle-
gi oferuje gospodarstwo agroturystyczne „Nad 
Jaźwinkiem”. W samym centrum wsi wznosi 
się barokowy kościół św. Jana Chrzciciela - 
patrona katedry wrocławskiej, jako że wieś 
przez wiele wieków była własnością kapituły 
katedralnej. Można już stąd wracać do Krośnic, 
ale wytrwałym warto polecić dalszą wyprawę 
do najgrubszego dębu Doliny Baryczy. By tam 
dotrzeć nadal trzymamy się znaków czarnego 
szlaku rowerowego. W Starej Hucie mijamy 
kościół ewangelicki, ostatni czynny w Dolinie 
Baryczy, należący do parafii w Sycowie. Za 
wsią skręcamy w las, by po 4 km dotrzeć do 
okazałego dębu Jan, zwanego też grubym Jan-
kiem, o obwodzie 870 cm. Według legend miał 
pod nim odpoczywać sam Sobieski. Po kolej-
nym kilometrze można dotrzeć do zameczku 
myśliwskiego Lipskich w Możdżanowie, gdzie 
nasz szlak łączy się ze Szlakiem Rowerowym 
Dookoła Powiatu Ostrowskiego. Nieco dalej, 
znajduje się leśniczówka, gdzie w 1910 r. uro-
dziła się i spędziła dzieciństwo Janina Szym-
kowiak, późniejsza błogosławiona Sancja, pa-
tronka romanistów i studentów.

KONNO PO GMINIE KROŚNICE

Teren gminy Krośnice z licznymi terenami 
leśnymi, poprzecinanymi często trudno prze-
jezdnymi drogami, to teren wręcz wymarzony 
dla turystyki konnej. Wiele atrakcji przyniesie 
podziwianie nadbaryckich krajobrazów ze sta-
wami i otaczającymi je terenami podmokłymi 
z innej perspektywy: z bryczki bądź z grzbie-
tu konia. Do tradycji tych terenów należą już 
zawody jeździeckie, zawody w powożeniu, 
a także rajdy konne. Co roku w długi weekend 
majowy odbywa się Rajd Konny Szlaku Doli-
ny Baryczy oraz Hubertowiny w listopadzie, 
natomisat w sierpniu Festyn Konny połączony 
z tradycyjnymi zawodami jeździeckimi „Ka-
czory” w Potaszni.

Poruszanie się konno po terenach leśnych 
dozwolone jest tylko po wyznaczonych dro-
gach. Przez teren gminy, przez Dąbrowę, Kro-
śnice, Dziewiętlin z odgałęzieniem do Łaz Ma-
łych przechodzi Szlak Konny Doliny Baryczy 
liczący 140 km, od Przygodziczek w powiecie 
ostrowskim do Sułowa. Szlak ma być wydłużo-
ny do 270 km w kierunku Żmigrodu i połączo-
ny z systemem szlaków jeździeckich w rejonie 

Konno po gminie Krośnice (arch. CETS)
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dzona przez Joannę Popławską w Dąbrowie 
koło Krośnic.
Kontakt: Szkółka Jeździecka „Sarnówka”
Dąbrowa 20, 56-320 Krośnice
tel. 504 302 700

KAJAKIEM PO PRĄDNI I BARYCZY

Wśród kajakarzy coraz większą popular-
nością cieszy się rzeka Barycz, płynąca kilka 
kilometrów od granic gminy Krośnice. Dosko-
nale nadaje się do spływów dla mało wpraw-
nych kajakarzy. Niewielki średni spadek 
0,035 %, należący do najmniejszych w Polsce, 
dodatkowe popiętrzenie w wielu miejscach 
jazami powoduje, że wody Baryczy toczą się 
wyjątkowo leniwie. Bliskość Wrocławia spra-
wia, że Barycz dobrze nadaje się na krótkie, 
jedno - bądź dwudniowe spływy weekedowe. 
Spływy można odbywać od Odolanowa, a naj-
bardziej popularne i najciekawsze odcinki 
na jednodniowe spływy do Potasznia–Milicz 
oraz Milicz–Sułów. Na trasie można obserwo-
wać rozmaitość leśno–łąkowych krajobrazów, 
ptaki zalatujące z pobliskich stawów, ciekawe 
budowle hydrotechniczne. W wielu miejscach 
rzeka bezpośrednio przylega do rezerwatu 
„Stawy Milickie”, w innych miejscach bezpo-

Obornik Śląskich i Trzebnicy.
Najważniejszy ośrodek jazdy konnej po-

łączony z ofertą noclegową w gospodarstwie 
agroturystycznym to „Stajnia Łazy Małe”. Staj-
nia oferuje jazdy konne zarówno dla począt-
kujących jak i zaawansowanych, pod okiem 
doświadczonej i wykwalifikowanej instruk-
torki. W ofercie są jazdy na lonży, jazdy ma-
neżowe w ujeżdżalni oraz jazdy w terenie 
po lasach milickich. Dla najmłodszych dzieci 
stajnia oferuje oprowadzanki na koniu trzy-
manym przez instruktorkę. W stajni znajdują 
się wałachy czystej krwi arabskiej, wałachy 
rasy huculskiej oraz klacze fryzyjskie. Staj-
nia udostępnia swoje obiekty również innym 
właścicielom koni jako pensjonat dla koni. Do 
dyspozycji są 4 boksy w stylu angielskim, mała 
ujeżdżalnia z podłożem przygotowanym spe-
cjalnie dla początkujących jeźdźców oraz duża 
dla zaawansowanych. Stajnia organizuje także 
obozy jeździeckie. .
Kontakt: Stadnina koni oraz gospodarstwo 
agroturystyczne „Stajnia Łazy Małe”
Łazy Małe 20, 56-321 Bukowice
tel. 71 38 33 367
www.stajnialazymale.pl

Drugi ośrodek jazdy konnej na terenie gmi-
ny to Szkółka Jeździecka „Sarnówka” prowa-
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średnio nad rzeką leżą ciekawe zabytki kultu-
ry: grodziska, pałace i parki.

Do spływów kajakowych wykorzystywana 
jest także Prądnia, nazywana także Brandą, 
lewy dopływ Baryczy, a zarazem największa 
rzeka gminy Krośnice. Rzeka ma swoje źródła 
w głównym grzbiecie Wzgórz Twardogórskich, 
koło Goli. Zasila w wody kompleks stawów 
w Żeleźnikach w gminie Krośnice i przy wy-
sokim stanie wód, czyli wiosną i na jesień już 
stąd można zaczynać spływ, aczkolwiek bieg 
rzeki jest tu poprzegradzany przez liczne za-
stawki i jaziki.

Spływy najczęściej zaczyna się w Kotlarce, 
na rzece Grabownicy, którą po krótkim odcin-
ku dopływa się do Prądni. Przy wysokim stanie 
wody można też spływ zacząć w Żeleźnikach 
a nawet Brzostowie. Najciekawszy i zawsze 
zasobny w wodę odcinek (Prądnia jest tu sta-
le podpiętrzona jazami) zaczyna się od mostu 
przy drodze Czatkowice – Wróbliniec, odcinek 
tej jest jednak dostępny jedynie poza okresem 
lęgowym ptaków, ze względu na ochronę re-
zerwatu. Do Prądni uchodzi tu Błociec – kanał 
który łączy ją z kolejnym ciekawym dopływem 
Baryczy - Rybnicą. Sama Prądnia, płynąc połu-

Spływ kajakowy (fot. K. Laskowicz)
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dniowym skrajem kompleksu stawów Stawno, 
jest przegrodzona przez dwa drewniane jazy, 
będące ciekawymi zabytkami techniki. Pierw-
szy z nich, to jaz Grabownica, znajdujący się 
przy południowym krańcu wsi i stawu o tej sa-
mej nazwie. 200 m od niego znajduje się wieża 
widokowa, z której można podziwiać panora-
mę największego stawu gminy Milicz. 2 km 
niżej znajduje się kolejny drewniany jaz: Ruda 
Milicka, we wsi o tej samej nazwie. Przy niż-
szych stanach wody poniżej jazu mogą wystą-
pić płycizny uniemożliwiające swobodny prze-
pływ na odcinku 200 metrów. Prądnia uchodzi 
do Baryczy powyżej jazu Sławoszowice. Spływ 
z Kotlarki do Baryczy zajmuje cały dzień.

 W rejonie Milicza i Krośnic jest kilka firm 
zajmujących się organizacją spływów kajako-
wych, czyli wynajmem kajaków i transportem 
w dowolne miejsce: 

Romuald i Hanna Jankowscy 
tel. 697 437 397, 71 38 45894
www,.kajaki-barycz.pl

Mirosław Krzyżoszczak
tel. 606 586 733, 608 120 774
www.turystykabarycz.pl

Kompleksowe Usługi Turystyczne 
Maciej Kowalski
tel. 665 145 094

Wypożyczalnia kajaków „Kumak”
tel. 694 142 448
www.kumak.eu

Skajfan Sylwia Barańska
tel. 667 061 946
www.skajfan.pl

RODZINNY WEEKEND  
W GMINIE KROŚNICE

Bogata oferta turystyczna gminy Krośnice 
sprawia, że niemal każdy tu znajdzie coś in-

teresującego dla siebie. W przypadku wyjaz-
du jednodniowego najlepiej zacząć od kolejki 
wąskotorowej. Trzeba koniecznie przejechać 
się pociągiem ciągniętym przez parowóz, 
a następnie zrobić sobie zdjęcie z parowozem 
Tomcio. W przypadku upalnego dnia, można 
połączyć wizytę z kąpielą w stawie i zaba-
wą na pobliskim placu zabaw. Jeżeli chcemy, 
możemy odbyć krótki spacer i przejść się do 
kościoła w Wierzchowicach bądź na Krośnic-
ką Kalwarię. Jeżeli chcemy coś poznać i cze-
goś się dowiedzieć o minerałach lub produkcji 
bombek warto odwiedzić Galerię Ziemi lub 
Szklany Świat.

W przypadku wyjazdu dwudniowego 
lub dłuższego można skorzystać z noclegów 
w schronisku młodzieżowym w Krośnicach, 
bądź w jednym z licznych gospodarstw agro-
turystycznych. Znajdziemy je m.in. w Wierz-
chowicach, Wąbnicach, Pierstnicy, Łazach, 
Bukowicach, Kuźnicy Czeszyckiej. Warto też 
zatrzymać się w Zagrodzie Grabownica i po-
oglądać nocą gwiazdy. Jeżeli interesujemy 
się przyrodą i przy okazji chcemy spędzić ten 
dzień aktywnie, warto wybrać się na drugi 
dzień pieszo lub rowerem na Stawy Krośnic-
kie. Jeżeli chcemy obserwować ptaki, nie od-
dalając się jednak zbyt daleko od samochodu, 
można odwiedzić stawy w kompleksie Żeleź-
niki. W okolicach Łaz Wielkich najlepiej po-
zbierać jagody lub grzyby. Jeżeli chcemy po-
jeździć konno najlepiej umówić się na jazdę 
w „Stajni Łazy Małe”. Jeśli zaś chcemy zrobić 
objazd samochodem po okolicy warto odwie-
dzić takie miejsca jak: Eko–Pasieka w Kuźnicy 
Czeszyckiej, w której od razu możemy zaopa-
trzyć się w miód, rezerwat „Stawy Milickie” 
z wieżą widokową na stawie Grabownica, gro-
blę widokową w Stawnie, Ostoję koło Milicza 
z hodowlą rezerwatową konika polskiego, re-
zerwat Wzgórze Joanny. Gdy zaś mamy wię-
cej czasu umówić się na warsztaty w Rogatej 
Owcy.
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LEGENDY I INNE OPOWIEŚCI

Stawy Krośnickie (arch. CETS)

O ZAPADŁYM ZAMKU W STAWIE PRZYSTAŃ

 Wiele set lat już zabrał burz dziejów dawny czas
Od kiedy na Przystani wysoki zamek stał
 Bogactwo oraz przepych do dzisiaj w pieśniach brzmi
 Potężny pan z drużyną swą mieszkał w nim.

Świadectwem dawnych murów dziś ledwie mały głaz
Runęły mocne wieże, po bramach zniknął ślad
Dziś w jego miejscu fale, rozległy, dziki staw
Woda pokrywa wszystko od wielu, wielu lat.

Dawniej pośród turniejów - ciężki oręża chrzęst
Dziś nad spokojną taflą - krzyki lecących mew
A ryby zamieszkują kwitnący niegdyś kraj
Ostatnie resztki murów głęboko zakrył piach. 

Mimo że zniknął zamek to pamięć o nim trwa
Tajemne moce ciągle z przeszłości dają znak
Wędruje tam dziewczyna pośród swych zwiewnych szat
Spogląda ponad wody gdzie dumny zamek stał
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jego młodości przypadły na początek wojny 
30 – letniej, najdłuższej i jednej z najbardziej 
krwawych w dziejach Śląska. Melchior służył 
przez szereg lat w armii cesarskiej. Wojna wy-
paczyła jego charakter, przywykł bowiem do 
bezwzględnego traktowania ludzi, którzy sta-
nęli na jego drodze. W końcu powrócił w swe 
rodzinne, wyludnione przez wojnę, strony. 

O ZBÓJU MELCHIORZE

Rozległe puszcze na pograniczu Śląska 
i Wielkopolski niejednokrotnie w historii sta-
wały się domeną różnych łupieżców i rozbój-
ników. Jednym z bardziej niebezpiecznych był 
Melchior Hedloff. Urodził się we wsi Kuźnica 
Kącka koło Międzyborza w 1606 roku. Czasy 

Widok na górę Zbójnik z Wiatracznego Wzgórza (fot. W. Ranoszek)

Ze smutkiem patrzy w gwiazdy, lecz żal daremny już
Nie może zaznać ciszy najnieszczęśliwsza z dusz.
A gdy jej twarz rozjaśni księżyc co jasno lśni
Błyszczą ronione z oczu olbrzymie, gorzkie łzy.

Nikt nie zna przyczyn zmartwień, burzą spokój w niej
Wiadomo dziś jedynie, zamek był niegdyś jej
Mówią, przechodzi nocą upiorny łowczy tam
Unikaj tego miejsca, szczególnie jeśliś sam!

Pragnąłby chociaż dotknąć kochanej bladych lic
Pod rozłożystym dębem, poza nim nie ma nic
Jedyny pomnik dziejów, zachował dawną moc
Wędrują pod dębami potem przez całą noc1

1 Wg Kreis Militsch – Trachenberg an der Bartsch. Heitmatbuch eines schlesischen Grenzkreises.  
	 J.	C.	Erhardt,	Springe/Deister	1965,	s.	388,	tłumaczenie:	W.	Ranoszek
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Pomimo nastałego w 1648 roku pokoju 
mieszkańcy i podróżni wciąż nie mogli zatem 
zaznać spokoju. Dlatego w końcu w 1653 roku 
książę oleśnicki Sylwiusz Wirtemberski zebrał 
szlachtę całego księstwa na wyprawę przeciw-
ko niebezpiecznej bandzie. Wyprawa trafiła 
jednak w próżnię – zbójnicy zdołali umknąć. 
Jednak we wrześniu tego roku, ujęto żonę 
Melchiora - Annę. Wkrótce dobrowolnie dołą-
czyła do matki córka, również Anna. Poddane 
torturom ujawniły wiele popełnionych przez 
Hedloffa i jego kompanów zbrodni. W końcu, 

Zajął się kłusownictwem, a  z czasem rabowa-
niem i mordowaniem podróżnych. Niebawem 
dobrał sobie trzech pomocników. Rejonem ich 
działania były głównie wielkie i niedostępne 
w owym czasie lasy Wzgórz Twardogórskich, 
a także okolice Kuźnicy Czeszyckiej. Rozbój-
nik - nazywany Strzelcem Melchiorem po-
sługiwał się doskonale dwoma muszkietami 
i turecką szablą. Na kolbie muszkietu robił 
nacięcia na znak każdego morderstwa, różne 
w zależności od stanu, narodowości, płci i za-
wodu ofiary.

Babia Góra. (fot. W. Ranoszek)
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O KOSIARZU ZE ŚWIEBODOWA

 W Świebodowie żył kosiarz Jan. Nie bał 
się pracy, gdy nadszedł czas żniw, pracował 
do nocy, by zarobić na wesele z jego ukocha-
ną Magdą z Pogórzyna. Tym razem miało być 
inaczej. Magda prosiła go usilnie, by nie wracał 
po nocy, bo jego droga powrotna miała wypaść 
koło cmentarza na wzgórzu, a tam jak mówio-
no, pojawia się nocą niebezpieczna zjawa. Jan 
twierdził, że z kosą żadnych zjaw ani strachów 
się boi, ale obiecał wrócić wcześniej. Pole do 
skoszenia było jednak duże, jego właściciel 
obiecał dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli uda 
się skoczyć pracę jeszcze tego dnia, gdyż oba-
wiał się pogorszenia pogody. Tak więc wypa-
dło kosiarzowi Janowi wracać znowu w nocy.

Gdy przechodził koło cmentarza, najpierw 
spostrzegł jakieś światełka między drzewami. 
A gdy był już bliżej, zobaczył w bladej poświa-
cie księżyca jak przybliża się do niego zjawa. 
W pierwszym odruchu chciał od razu uciekać, 
ale stwierdził, że już za późno, gdyż zjawa go 
i tak dopadnie. Chwycił więc kosę i ciął moc-
nym ruchem zjawę, odciął jej głowę i dopiero 
uciekł.

Następnego dnia rano znaleziono koło 
cmentarza, na drodze z Pogórzyna do Świe-
bodowa, leżącą we krwi dziewczynę z obcię-
tą kosą głową. Była to Magda, która z obawy 
o ukochanego Jana, wyszła mu nocą na spo-
tkanie.

2 listopada 1653 roku, we wsi Łąki koło Sułowa 
złapano samego Melchiora.

Podczas procesu zbójnika oskarżono o za-
mordowanie 251 ludzi. Wśród nich miało 
być m.in. stu Polaków, sześciu Żydów, pięciu 
szlachciców i dziesięć kobiet w ciąży. Dowo-
dem koronnym był jego muszkiet. Melchiora 
oskarżono również o kanibalizm. Jako podda-
nego księcia oleśnickiego zbójnika stracono 
w okrutnych torturach 19 lutego 1654 r. na ryn-
ku w Oleśnicy. W końcu rozćwiartowane ciało 
rozwieszono przy czterech drogach poza mia-
stem, ku przestrodze. Pamiątką po okrutniku 
jest również nazwa najwyższego wzniesienia 
Dolnego Śląska poza Sudetami, góra Zbójnik 
– 272 m npm, gdyż w jego okolicy miał swoją 
kryjówkę, będąca najwyższym punktem polo-
dowcowych Wzgórz Twardogórskich, a któ-
re doskonale jest widoczne z Wiatracznego 
Wzgórza nad Wierzchowicami.

O BABIEJ GÓRZE

Babia Góra to okazała wydma porośnię-
ta lasem przy samej szosie Łazy – Lasowice. 
Tego rodzaju wzgórza wyróżniające się w kra-
jobrazie kształtem i roślinnością, pobudzały 
wyobraźnię i przywoływały różne legendy. 
Nazwa Babiej Góry odnosi się do „bab” czyli 
czarownic, które na takich miejsca odbywały 
swoje sabaty. Wydma była także nazywana 
Górą Duchów, ponoć w środku nocy na Babiej 
Górze niesamowita zjawa w otoczeniu psów 
i kotów. Inne legendy mówią o wielkoludzie, 
który mieszkał przy moście na Młyńskiej 
Strudze. Pojawiał się tu również Strażak - takie 
przezwisko nosił chochoł - postać ludzka zro-
biona ze snopka słomy, ponieważ kiedy uka-
zywał się ludziom to płonął jasnym płomie-
niem. Bywało, że siadał na chłopskim wozie 
z tyłu i rozświetlał woźnicy drogę aż do samej 
wsi. Jego pojawienie się zwiastowało dobre 
nowiny. Legendy z nowszych czasów mówią 
o zakopanych w tym miejscu skarbach przez 
Niemców pod koniec II wojny światowej.
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JAK POWSTAŁA STACJA KOLEJOWA 
W WIERZCHOWICACH

Gdy zbudowano linię kolejową przez 
Krośnice następną stacją był Milicz, stacji 
Wierzchowice znajdującej się dziś między 
nimi pierwotnie nie było. Gdy w odwiedziny 
do hrabiego Hochberga w Wierzchowicach 
przybył cesarz niemiecki, pociągiem doje-
chał do stacji Krośnice, skąd powozem miał 
dojechać do Wierzchowic. Aby godnie przy-
witać tak znakomitego gościa hrabia zażyczył 
sobie, żeby cała droga od stacji aż do pałacu 
była z dwóch stron obstawiona wiwatującymi 
mieszkańcami. Ponieważ jednak droga była 
długa, mieszkańców zabrakło. Wtedy wzię-
to pensjonariuszy zakładu psychiatrycznego 
z Krośnic. Ci wywiązali się wzorowo z zadania. 
Podczas przejazdu cesarza zaczęli tak głośno 
krzyczeć i wiwatować, że konie się spłoszyły 
i ledwie udało się je zatrzymać przed pałacem 
w Wierzchowicach. Hrabia Hochberg z obawą 
oczekiwał reakcji cesarza. Ten, nieświadomy 
jednak, kto podniósł taką owację, był zachwy-
cony. Z własnych środków ufundował Wierz-
chowicom własną stację, której były dotych-
czas pozbawione. Ze względu na taki a nie inny 
przebieg torów stacja ta znajduje się 3 km od 
miejscowości, w lesie, stąd śmiano się, że służy 
głównie kłusownikom.
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Najszerszą ofertę noclegową na terenie gminy Krośnice posiada Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe, które oferuje noclegi dla grup, z możliwością skorzystania z zajęć w Ośrod-
ku Edukacji Ekologicznej oraz dla turystów indywidualnych i rodzin z dziećmi. Schroni-
sko posiada łącznie w dwóch budynkach 126 miejsc noclegowych. (przy ul. Kwiatowej 4 
i przy ul. Parkowej 5). Obiekt dysponuje pokojami 2, 3, 4–osobowymi z łazienkami, posiada także 
20 pokoi o podwyższonym standardzie z łazienkami, wyposażonych w TV, łącza internetowe, 
minibarki i przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na wysoką jakość świadczonych usług i wkład w zrównoważony rozwój Doliny 
Baryczy, SSM w Krośnicach objęte jest regionalnym systemem certyfikowanych lokalnych pro-
duktów i promocji usług turystycznych „Dolina Baryczy Poleca”.

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
 ul. Kwiatowa 4 
 56-320 Krośnice 
 tel. 71 38 46 180
 e-mail: info@schronisko.krosnice.pl 
 http://www.schronisko.krosnice.pl

BAZA NOCLEGOWA

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach (fot. K. Laskowicz)



 
Wynajem pokoi 
Gospodarstwo Sadownicze Janusz Dziekan 
ul. Parkowa 2 
56-320 Krośnice 
(siedziba Wierzchowice, ul. Sadownicza 17) 
tel./fax 71 38 46 113 
tel. kom. 508 183 665 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Rumiane Jabłuszko” 
ul. Kasztanowa 5 
56-320 Wierzchowice 
tel. 607 660 096 
 
Gospodarstwo Agroturystyczne  
„Ostoja-Uroczysko” 
Anna i Paweł Całujek 
Wąbnice 14 b
56-320 Krośnice
e-mail: ostojauroczysko@o2.pl 
www.ostojauroczysko.pl 
 
Gospodarstwo agroturystyczne 
„Pod Jesionami” 
Wąbnice 26 
56-320 Krośnice 
tel. 71 38 48 695
tel. kom. 608 428 799
pod.jesionami@wp.pl 
www.podjesionami.eu
 
Gościniec Wąbnicki 
Wąbnice 5 
56-320 Krośnice 
tel. 71 38 48 689 
tel. kom. 664 661 811, 698 545 509 
e-mail: beatabacker@vp.pl
www.gosciniecwabnicki.pl 

„Kama” Wynajem Pokoi 
Wiesława Zaremba 
ul. Sanatoryjna 8
56-320 Krośnice 
tel. 71 38 46 241 
tel. kom. 785 727 940 
 
Wynajem pokoi”Jankosiówka” 
ul. Szkolna 1
56-320 Krośnice 
tel./fax 71 38 46 122
tel. kom. 605 614 557 
e-mail: biuro@janmas.pl 
 
Mariusz Chołodecki
ul. Kolejowa 45
56-320 Krośnice
tel. kom. 509 203 394 
 
Motel „Gramit”
Wierzchowice
ul. Parkowa 18
56-320 Krośnice
tel. 71 38 46 364
 
Pensjonat „Lema” 
Wierzchowice 
ul. Parkowa 16 
56-320 Krośnice 
tel. 71 38 46 273
e-mail: lemawierzchowice@o2.pl
www.restauracja-lema.pl 
 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
Krystyna Królik 
Wierzchowice 
ul. Leśna 2 
56-320 Krośnice 
tel. 785 931 360

POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE NA TERENIE GMINY KROŚNICE:
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Ośrodek Plenerowy
Akademii Sztuk Pięknych
Luboradów 
56-320 Krośnice
tel. 71 34 38 031 wew.228 

Winnica De Sas
Czeszyce 9
56-320 Krośnice
tel. 71 38 45 518
email: info@winnicadesas.pl
www.winnicadesas.pl

 
Gospodarstwo Agroturystyczne  
„Wiatraczne Wzgórze” 
Danuta i Bogdan Lew 
Wąbnice 7 
56-320 Krośnice 
tel. 71 38 46 244 
tel. kom. 603 881 958 
e-mail: wiatracznewzgorze@wp.pl 
www.wiatracznewzgorze.pl 
 
Zagroda Grabownica 
Jolanta Bogatsu 
Grabownica 42 a
56-320 Krośnice  
tel. 71 38 45 502
tel. kom. 508 134 010 
e-mail: zagrodagrabownica@gmail.com 
www.zagrodagrabownica.pl 
 
Dom Myśliwski Kubryk 
Krzyszków 2 
56-321 Bukowice 
tel. 71 38 45 079 
 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
Krystyna Klucznik 
ul. Jesionowa 75 
56-321 Bukowice 
tel. 71 38 45 041
tel. kom. 669 189 767 
www.agroturystyka-dolnoslaskie.pl

Nad Jaźwinkiem
Janina i Henryk Regulscy
Kuźnica Czeszycka 35a
56-320 Krośnice
tel. 71 38 44 807
tel. kom. 504 177 251

POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE NA TERENIE GMINY KROŚNICE:



Restauracja „Lema” 
ul. Parkowa 16 
56-320 Wierzchowice 
tel. 71 38 46 273
e-mail: lemawierzchowice@o2.pl
www.restauracja-lema.pl

„Karczma Zuzanna” 
Wierzchowice, ul. Sadownicza 5a
56-320 Krośnice 
tel. 71 38 48 560
e-mail: karczmazuzanna@o2.pl 
www.karczmazuzanna.ntc.pl

Pijalnia soków i restauracja
„Malinea”
Wierzchowice, ul. Sadownicza 23
56-320 Krośnice
tel. kom. 691 740 458
e-mail: laniak01@wp.pl
www.malinea.com.pl

Zagroda Grabownica
Jolanta Bogatsu
Grabownica 42 a
56-320 Krośnice 
tel. 71 38 45 502
tel. kom. 508 134 010
e-mail: zagrodagrabownica@gmail.com
www.zagrodagrabownica.pl

BAZA GASTRONOMICZNA
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Informacja Turystyczna, Krośnicka Kolej Wąskotorowa
ul. Parkowa 30
56-320 Krośnice
tel. 71 74 00 055
e-mail: info@kolejka.krosnice.pl
www.kolejka.krosnice.pl

Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
tel. 71 38 46 180, fax: 71 38 46 044
tel. kom. 693 104 670, 501 477 536
e-mail: info@oee.krosnice.pl

Centrum Edukacyjno–Turystyczno–Sportowe w Krośnicach
ul. Sanatoryjna 19
56-320 Krośnice
tel. 71 384 60 40, fax: 71 384 60 44
e-mail: info@cets.krosnice.pl 
www.cets.krosnice.pl

Hala Sportowa w Krośnicach, Wypożyczalnia rowerów
ul. Parkowa 14
56-320 Krośnice
tel: 71 31 95 029
email: hala@cets.krosnice.pl
www.krosnice.pl/sport

Urząd Gminy Krośnice
ul. Sportowa 4 
tel. 71 38 46 000, fax: 71 38 46 015 
email:sekretariat@ug.krosnice.pl 
www.krosnice.pl

Apteka Pod Złotą Wagą
ul. Parkowa 5
56-320 Krośnice
tel. 71 38 33 928

Informacja PKS Milicz
tel. 71 38 09 424

WAŻNE ADRESY
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Publikacja opracowana przez Gminę Krośnice w ramach projektu „Promocja oferty turystycznej i walorów  
historyczno-kulturowych gminy Krośnice poprzez wydanie przewodnika informacyjno-promocyjnego”,  

sfinansowanego w ramach operacji Małe Projekty, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich


