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GMINA KROŚNICE jest położona na terenie powiatu milickie-
go, w  północnowschodniej części województwa dolnośląskiego, 
w  samym sercu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Dolina 
Baryczy to prawdziwy raj dla miłośników przyrody, z  unikatowym 
Rezerwatem „Stawy Milickie”, który zalicza się do najcenniejszych 
przyrodniczo ekosystemów na świecie.

Największy w Polsce Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

Krośnicka Kolej Wąskotorowa

Nowoczesne centrum sportowe

Park Wodny z ruchomym dnem

Hala sportowa i kompleks boisk

Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Liczne ścieżki przyrodnicze

Zabytki kultury

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

I wiele, wiele więcej powodów, 

żeby odwiedzić gminę Krośnice
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KALISZ

Zgiełk miasta, hałas,  

a może pośpiech?

U nas tego nie znajdziesz… 

W zamian proponujemy Ci 

przyrodę, spokój,  

wypoczynek 

i niespotykane nigdzie  

indziej atrakcje



KROŚNICE 
W DOLINIE BARYCZY
Największy w Polsce Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” wraz  

z rezerwatem przyrody „Stawy Milickie”, największą ostoją zwierząt na 

południowym zachodzie Polski, to prawdziwy ptasi raj. Przyroda jest tu 

najważniejsza.

Dziesiątki rzadkich gatunków ptaków zakłada tu gniazda, a wiele in-

nych traktuje Dolinę jako bardzo ważny przystanek na trasie swoich co-

rocznych migracji z lęgowisk na zimowiska.

Rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie” jest pięknym dziełem natury 

i człowieka.

Jako jedyny obszar wodny w Polsce, należy do światowej sieci Living 

Lakes, czyli Żyjących Jezior, odznaczających się w skali świata znaczą-

cym bogactwem ekosystemów. Na tej liście znajdują się również Bajkał, 

Morze Martwe, Balaton i Jezioro Wiktorii. Występuje tutaj około 270 

gatunków gatunków ptaków, w tym 166 lęgowych. Należą do nich zie-

lonki, żurawie, bąki, bączki, wąsatki i podgorzałki. W okresie przelotów 

spotkać tu można też gęsi, czaple białe oraz kaczki, a nawet bieliki. Sta-

wy założone przez cystersów w XIII wieku, wkrótce stały się najwięk-

szym ośrodkiem hodowli karpia nie tylko w Polsce, ale i na całym na-

szym kontynencie.

Obszary wodno-błotne Doliny Baryczy objęte są również Konwencją 

Ramsarską, chroniącą obszary podmokłe i żyjące tu ptaki.

Dolina Baryczy to nie tylko zwierzęta, rośliny i przyroda i wymarzone 

miejsce do obserwacji ptaków (birdwatching), to również tereny, które 

można zwiedzać pieszo, konno, na rowerach czy bryczkach.



WYPOCZYNEK
NA ŁONIE NATURY

Stawy Krośnickie leżą na terenie Parku Krajobra-
zowego „Dolina Baryczy” oraz Obszaru Natura 2000, 
są jednym z wielu kompleksów stawowych wspólnie 
określanych mianem Stawów Milickich i stanowią cenny 
obiekt przyrodniczy godny ochrony rezerwatowej.

Wzdłuż stawów w Krośnicach biegnie malownicza 
ścieżka przyrodnicza, która ma formę pętli o długości  
9 km. Prowadzi głównie groblami 11 stawów. Można ją 
pokonywać pieszo lub rowerem. 

Będąc na stawach warto zwrócić uwagę na: zabyt-
kowe domy z rudy darniowej (wzniesione w 1876 r.),  
kolejne stadia zarastania zbiorników wodnych, sę-
dziwe dęby szypułkowe, z których kilka posia-
da status pomnika przyrody, datowane urządzenia 

wodne (mnichy), stanowiska roślin chro-
nionych, a także różne typy lasów.  

Największym akwenem jest 
staw Czarny Las liczą-

cy 119 ha. W Stawach 
Krośnicach prowadzi 
się głównie hodow-
lę karpi, ale także 
linów, szczupaków, 
płoci i sumów.

Miejsce to sprzy-
ja również obserwa-
cji występujących 
tu wielu gatunków 
ptaków.
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EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Położenie Krośnic w samym centrum Par-
ku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” oraz no-
woczesna infrastruktura turystyczna i sportowa 
sprawiają, że można spędzić tu czas aktywnie  
i w bliskości z przyrodą. To także idealne miejsce na 
edukację ekologiczną.

Oferta Ośrodka Edukacji Ekologicznej skie-
rowana jest do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 

Dolnego Śląska i innych województw. Ucznio-
wie uczestniczą w 1-, 2- lub 3-dniowch cyklach 
zajęć poświęconych wyjątkowemu pod wzglę-
dem przyrodniczym obszarowi Doliny Baryczy,  
a także bardziej ogólnym zagadnieniom związanym  
z ekologią i ochroną przyrody. Wiele zajęć odbywa 
się w terenie, na ścieżkach edukacyjnych, wiodą-
cych przez najciekawsze miejsca Doliny Baryczy, 
inne realizowane są w salach ośrodka.

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice

tel. 71 38 46 040, 71 38 46 180

info@oee.krosnice.pl

www.oee.krosnice.pl



PRZYKŁADOWE WARSZTATY:
Rady na odpady
Tajemnice kropli wody
Skrzydlaci goście w karmniku
Drugie życie drzewa
Tajemnice grudki ziemi
Warsztaty plastyczne dla 
najmłodszych 

WYCIECZKI TERENOWE:
Ścieżka przyrodnicza Stawy 
Krośnickie
Krośnicka Kolej Wąskotorowa
Galeria Ziemi w Krośnicach
Bombkarnia „Szklany Świat” 
w Krośnicach
Skansen Maszyn Rolniczych  
w Piotrkosicach
Dom Drzewa w Wałkowej
i wiele innych



Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnicach
służy wszystkim, którzy chcą czynnie wypocząć.
W jego skład wchodzą:

nowoczesny Park Wodny „Krośnicka Przystań” ze strefą spa, 
kompleks boisk sportowych, 
boisko z nawierzchnią trawiastą, 
wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia łódek i rowerów wodnych, 
miejsce przeznaczone do kąpieli,
profesjonalne sale konferencyjne.

Ośrodek stanowi bazę lokalową do organizacji  
obozów sportowych i zgrupowań.

Urodziłem się w gminie Krośnice. Tutaj spędziłem 

pierwsze lata swojego życia. Tutaj zaczynałem 

swoją przygodę z kolarstwem. 

Zapraszam do udziału w rajdzie rowerowym 

„Śladami Ryszarda Szurkowskiego”.

Każdy sezon wiosenny w Krośnicach otwiera rajd rowerowy
„Śladami Ryszarda Szurkowskiego”.

Mistrz Świata w kolarstwie szosowym jest wtedy z nami:

KROŚNICE
NA SPORTOWO



KROŚNICE
NA SPORTOWO

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
służy wszystkim, którzy chcą czynnie 
wypocząć.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

tel. 71 38 28  180, 71 38 28  181

info@gosir.krosnice.pl

www.gosir.krosnice.pl

PARK WODNY „KROŚNICKA PRZYSTAŃ” został otwarty w 2015 roku. 
W nowoczesnym dwukondygnacyjnym obiekcie mieszczą się m.in.:  dwie pływal-
nie: 15-metrowa i rekreacyjna, która wyposażona jest  w zjeżdżalnię rurową oraz 
pełnowymiarowa, 25-metrowa, wyposażona  w ruchome dno, sala fitness, siłow-
nia i saunarium.

Obok parku wodnego znajduje się KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH, na który  skła-
dają się otwarte obiekty sportowe: 4 korty tenisowe, boiska do koszykówki, siat-
kówki i piłki nożnej, obiekty do uprawiania lekkoatletyki oraz WYPOŻYCZALNIA 
ROWERÓW.

HALA SPORTOWA ORAZ BOISKO TRAWIASTE
W skład kompleksu sportowego wchodzi również hala sportowa oraz boisko 
z nawierzchnią trawiastą. Na płycie głównej hali sportowej, która ma wymiary 37 
m długości oraz 19 m szerokości znajdują się boiska do koszykówki, piłki  nożnej 
halowej, piłki ręcznej oraz siatkówki. Na dwóch kondygnacjach znajdują się  try-
buny o łącznej ilości krzeseł 198 szt.

WYPOŻYCZALNIA ŁÓDEK I ROWER-
KÓW WODNYCH ORAZ MIEJSCE 
PRZEZNACZONE DO KĄPIELI

Na terenie Zespołu Pałacowo-Par-
kowego w Krośnicach znajduje się 
wypożyczalnia sprzętu wodnego 
czynna w sezonie maj-wrzesień 
oraz miejsce przeznaczone do ką-
pieli czynne w miesiącach lipiec-
-sierpień.



AKTYWNY 
WYPOCZYNEK

Dla wszystkich, którzy lubią spędzać wolny czas 
aktywnie gmina Krośnice ma wiele propozycji.

Można wypożyczyć 
rower i  lornetkę  
i  wyruszyć na szlaki 
prowadzące do pięk-
nych miejsc Parku 
Krajobrazowego 
„Dolina Baryczy”

Na relaks  
w siodle na 
leśnych szla-
kach zapraszają 
ośrodki jazdy 
konnej

W  kompleksie 
boisk sportowych 

w  Krośnicach 
można zagrać  

w  piłkę koszy-
kową, ręczną, 

siatkową i  nożną 
oraz skorzystać 

z  kortów  
tenisowych

Korzystając z wy-
pożyczalni kajaków 
można popływać 
po rzekach Doliny 
Baryczy

Kondycję fizyczną można 
poprawić na siłowni
funkcjonującej przy hali
sportowej oraz uprawia-
jąc Nordic Walking na
specjalnie przygotowa-
nych ścieżkach

Relaks oferuje  
nowoczesny  
park wodny  
w Krośnicach

AKTYWNIE 
NA ROWERACH

AKTYWNIE 
W PARKU WODNYM

AKTYWNIE 
NA KONIACH

AKTYWNIE 
NA SIŁOWNI 

I Z NORDIC WALKING

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU  
TURYSTYCZNEGO 

GMINNY OŚRODEK SPORTU  
I REKREACJI

ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice
tel. 71 38 28 180, 71 38 28 181
e-mail: info@gosir.krosnice.pl

www.gosir.krosnice.pl

AKTYWNIE 
NA KAJAKACH

AKTYWNIE 
NA BOISKACH



NOCLEGI
W GMINIE KROŚNICE

Najszerszą ofertę noclegową na terenie gminy Krośnice posiada 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w   Krośnicach, które oferuje noc-
legi dla grup, z  możliwością skorzystania z  zajęć w  Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej oraz dla turystów indywidualnych i   rodzin z  dziećmi. 
Posiada 126 miejsc noclegowych, dwie sale konferencyjne z multi-
mediami, TV room, bezpłatny Internet bezprzewodowy oraz nowo-
cześnie wyposażone samoobsługowe kuchnie. Schronisko oferuje 
wyżywienie w  szkolnej stołówce.

Dla rodzin z  dziećmi

W  dwóch obiektach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego znajdu-
ją się pokoje 2, 3, 4-osobowe o  podwyższonym standardzie z   ła-
zienkami. Budynki przystosowane są dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W  każdym znajduje się: kuchnia oraz TV room. Dobra 
lokalizacja Schroniska, wśród drzew i  zieleni, to spokojny i   udany 
wypoczynek.

Dla młodzieży

Schronisko w  swojej ofercie posiada 68 miejsc przygotowanych dla 
potrzeb grup młodzieżowych (sportowcy, zielone szkoły), może 
poszczycić się również najwyższą kategorią wśród obiektów noc-
legowych adresowanych do młodzieży. Zostało wyróżnione certy-
fikowanym znakiem jakości Dolina Baryczy Poleca.

Wyższy standard

Do dyspozycji Gości oddano 20 pokoi 2, 3 i  4-osobowych o  podwyż-
szonym standardzie, wyposażonych w  TV, łącza internetowe, mini-
barki i  łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

ul. Kwiatowa 4, 56-320 Krośnice

tel. 71 38 46 180

e-mail: info@schronisko.krosnice.pl

www.schronisko.krosnice.pl Więcej na: www.turystyka.krosnice.pl



KROŚNICKA  
KOLEJ WĄSKOTOROWA
Krośnicka Kolej Wąskotorowa jest jedną z największych atrakcji turystycz-
nych Krośnic i okolic. Nic w tym dziwnego, ponieważ widok dymiącego paro-
wozu  oraz podróż po blisko 3-kilometrowej trasie wśród szumiących drzew, 
śpiewających  ptaków nie zdarza się często.
Na trasie przejazdu jest 5 mniejszych stacyjek, na których umieszczono ta-
blice tematyczne, tworzące ścieżkę edukacyjną o nazwie „Dolina Baryczy  
w miniaturze”. Podczas przejazdu turyści poznają piękno Doliny Baryczy.

Duma krośnickiego taboru - parowóz Px48-1907, wyprodukowany w 1955 
roku w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie, kursuje w weekendy. W tygodniu 
kursy obsługuje lokomotywa spalinowa. Jako ciekawostkę warto również 
dodać, że przed laty ten sam parowóz jeździł po ziemi milickiej. Mamy więc 
do czynienia ze wzruszającym powrotem do domu.



Krośnicka Kolej to jedna z niewielu czynnych kolei wąskotorowych zachowanych w Pol-
sce.  Uruchomiona została 25 maja 2013 r. Kolejka kursuje sezonowo, od maja do wrze-
śnia,  na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego Krośnice - Wierzchowice, przez który 
przebiega kilka szlaków turystycznych.

Krośnicka Kolej Wąskotorowa to również idealne miejsce dla grup szkolnych, które swój 
pobyt na kolejce często łączą z ofertą Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, 
uczestnicząc w licznych warsztatach.

W budynku stacji głównej znajduje się Centrum Informacji Turystycznej oraz bar kolej-
kowy. Obok dworca ustawione są dwa ekspozycyjne parowozy. Nieopodal stacji głów-
nej znajduje się wiata grillowa, staw rekreacyjny z miejscem przeznaczonym do kąpieli, 
czynnym w miesiącach lipiec-sierpień, wypożyczalnia łódek i rowerów wodnych oraz 
plac zabaw. 

KROŚNICKA KOLEJ WĄSKOTOROWA

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ul. Parkowa 30, 56-320 Krośnice

tel. 71 74 00 055

e-mail: info@kolejka.krosnice.pl

www.kolejka.krosnice.pl



GALERIA ZIEMI
Przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w  Krośnicach działa Galeria 
Ziemi ze zbiorem przeszło 4 500 minerałów i   skamielin, a   także 
sala z  atrakcyjnie urządzoną ekspozycją stałą oraz czasową. Po-
święcona jest zagadnieniom dotyczącym środowiska przyrod-
niczego, w  szczególnym odniesieniu do regionu Doliny Baryczy 
i  gminy Krośnice. Ekspozycja jest wykorzystywana podczas prowa-
dzonych zajęć tematycznych. 

ul. Kwiatowa 4, 56-320 Krośnice
tel. 71 38 46 180
e-mail: info@schronisko.krosnice.pl
www.schronisko.krosnice.pl

RELAKS W SIODLE
Stadnina koni, gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Łazy Małe” 
oraz Szkółka Jeździecka „Sarnówka” w Dąbrowie posiadają najcie-
kawszą ofertę jako ośrodki jeździeckie na terenie gminy Krośnice. 
Można w nich skorzystać z jazdy konnej dla początkujących jak i za-
awansowanych. W Łazach Małych znajduje się domek dla gości oraz 
miejsca noclegowe są w domkach nad stawem. Gospodarstwo agro-
turystyczne oferuje również basen oraz staw rybny z możliwością ło-
wienia. Latem stajnia organizuje obozy jeździeckie.

Stajnia Łazy Małe
Łazy Małe 20, 56-321 Bukowice
tel. 660 589 823
e-mail: stajnialazymale@home.pl
www.stajnialazymale.pl

GALERIA MŁYŃSKA 5
W starym ceglanym młynie w Wierzchowicach została uruchomio-
na przez Fundację Pro Eko-Foto, pod adresem takim jak w nazwie, 
galeria, w której można zobaczyć fotografie przyrodnicze, ukazują-
ce bogactwo przyrody i kultury materialnej Doliny Baryczy, wyko-
nane przez właścicieli Fundacji - Kazimierza i Idalię Laskowiczów 
oraz zapraszanych artystów.

Kazimierz Laskowicz
tel. 602 237  612

GOSPODARSTWO „ROGATA OWCA”
Gospodarstwo prowadzone jest przez panią Beatę Piekalską. Odby-
wają się w nim warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych. Ich celem jest
edukacja historyczna dotycząca Doliny Baryczy, zwrócenie uwagi na 
wartość rękodzieła, przekazanie wiedzy na temat tradycyjnego rze-
miosła. W zajęciach wykorzystywane są tylko naturalne materiały 
(glina, drewno, kamień, wełna, rośliny nie podlegające ochronie, wa-
rzywa i zioła z własnego ogrodu biodynamicznego).

56-321 Lędzina 25
tel. 71 38 43 007
e-mail: beatapiekalska@o2.pl
www.rogataowca.blogspot.com

SZKLANY ŚWIAT
Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki z Krośnic wytwa-
rza szklane ozdoby tradycyjną metodą. Działalność spółdzielni to 
również organizacja wycieczek i  edukacja. Podczas wizyty w spół-
dzielni można poznać proces wytwarzania szklanych cudów: od 
wydmuchiwania przez srebrzenie do ręcznego malowania.

ul. Kwiatowa 7, 56-320 Krośnice
tel./fax: 71 38 46 619
e-mail: biuro@szklanyswiat.org
www.szklanyswiat.org

WINNICE
Winnica De Sas położna jest w malowniczej wsi Czeszyce, ok. 17 

km od Krośnic. Uprawia się w niej 7 szczepów winorośli, stosując 
ekologiczne rozwiązania. Winnica organizuje spotkania integracyj-
ne, okazjonalne wystawy, kursy winiarskie, warsztaty somelierskie, 
warsztaty kulinarne z winem oraz imprezy artystyczne. Na terenie wi-
niarni znajduje się domek z pokojami do wynajęcia.

Winnica Anna położona jest w Krośnicach. To rodzinne gospodar-
stwo sadownicze. W ofercie krośnickiej Winnicy znajdują się: jabłka, 
czereśnie, śliwy, czarna porzeczka, aronia, truskawki oraz wina białe 
wytrawne, wina czerwone wytrawne i wina wieloszczepowe.

Winnica De Sas 
Czeszyce 9, 56-320 Krośnice, 
tel. 71 38 45  518
e-mail: info@winnicadesas.pl
www.winnicadesas.pl
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Szkółka Jeździecka 
„Sarnówka” 
Dąbrowa 2 

56-420 Krośnice
tel. 504 302 766

Winnica "Anna"
ul. Ogrodowa 9, 56-320 Krośnice

tel. 607 428 315
e-mail: sady.przerwa@gmail.com.

www.winnicaanna-sadyprzerwa.pl



ŚLADY 
PRZESZŁOŚCI

Krośnice
Pałac rodziny von der Recke von Volmerstein został wybudowany  
ok. 1785 r. przez rodzinę Reichenbachów z Goszcza. Dwór był wtedy 
jednopiętrowy i znacznie mniejszy niż jest obecnie. Pod ich zarządza-
niem pozostał przez sześćdziesiąt lat. 22 lipca 1845 r. majątek nabył 
od hrabiego Heinricha pochodzący z Westfalii hrabia Adelberdt von der 
Recke von Volmerstein. Założyciel Fundacji, która zaczęła organizować 
pracę krośnickiej lecznicy. W tym samym roku pałac został przebudowa-
ny z barkowego w stylu neorenesansowy. Stylistyka neorenesansowa 
owego budynku prawdopodobnie została zaczerpnięta ze wzorów wło-
skich. Był to największy na owe czasy pałac na tych terenach, ustępujący 
jedynie siedzibie w Brzostowie. Obecnie mieści się w nim Urząd Gminy.

Wierzchowice
Kościół ewangelicki, obecnie  rzymsko-katolicki pw. Narodzenia NMP.  
Kościół do 1945 r. był ewangelicki, wzniesiony w   stylu barokowym 
w   latach 1770-1773. Świątynia zbudowana została w  konstrukcji sza-
chulcowej, dzwonnica ceglana, tynkowana. Wyposażenie wnętrza jest 
bardzo bogato zdobione, rokokowe (ambona, ołtarze, empory) pochodzi 
z  lat 80. XVIII w.

Kuźnica Czeszycka
Kościół parafialny, barokowy, p.w. św. Jana Chrzciciela.
Został zbudowany na miejscu starszego drewnianego kościoła z 1700 r. 
W latach 1963-1964 wprowadzono nową polichromię wnętrza świą-
tyni, a w latach 1973-1976 przeprowadzono remont pokrycia dacho-
wego, więźby i 10-głosowych organów oraz odmalowano elewację 
zewnętrzną.

Brzostowo
Poewangelicki kościół p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza z  pocz. XX w. 
Od 1949 r. jest to katolicki kościół filialny parafii Narodzenia NMP 
w Goszczu.

Bukowice
Klasycystyczny kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP.
Kościół pochodzi z lat 1803-1806. W 1965 r. otrzymał 
nową polichromię, którą wykonał prof. J. Molga z Warszawy. 
We wnętrzu świątyni znajdują się organy dzwoneczkowe, 
ufundowane przez Polonię Niemiecką.

Zdjęcia zawarte w publikacji: Fundacja Pro-Eko Foto Kazimierz i Idalia Laskowicz; Wrocławska 
Szkoła Fotografii AFA: Sandra Bruhn, Rafał Michalski; Partnerstwo dla Doliny Baryczy; Damian 
Żuber; Joanna Golczyk; Anna Zuber; Katarzyna Łuszczek; Aleksandra Wasińska; archiwum 
gminne
Mapa: Maciej Kreska



Szlaki piesze

Szlaki rowerowe

Szlaki konne

Ścieżka przyrodnicza

Krośnice

SZLAKI TURYSTYCZNE

• Pałac – siedziba Urzędu Gminy
• Samolot Jak-11
• Krośnicka Kolej Wąskotorowa 

Lokomotywy ekspozycyjne
• Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat”
• Dom z rudy darniowej
• Stawy Krośnickie
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe
• Galeria Ziemi
• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
(boiska sportowe, korty tenisowe, hala 
sportowa, park wodny)
• Ośrodek Edukacji Ekologicznej
• Kościół parafialny p.w. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego
• Winnica Anna

GMINA KROŚNICE

Krzyszków (Kubryk)

Kuźnica Czeszycka

Czeszyce

Luboradów

Lędzina

Łazy Wielkie

Łazy Małe

Pierstnica

Stara Huta

Wąbnice

Wierzchowice

Bukowice

Brzostowo

Grabownica

Inne ciekawe miejsca i obiekty

Dąbrowa

• Wioska drewna
• Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

• Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela
• Miniskansen Pszczelarski „Eko–Pasieka”

• Kwatera myśliwska

• Winnica De Sas

• Kościół p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza

• Szkółka jeździecka „Sarnówka”

• Ośrodek Edukacyjno–Wypoczynkowy 
„Zagroda Grabownica”

• Dom Pracy Twórczej 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Gospodarstwo agroturystyczne “Rogata 
Owca”

• Stadnina Koni oraz gospodarstwo 
agroturystyczne „Stajnia Łazy Małe”

• Kościół filialny p.w. Matki Bożej Różańcowej

• Truskawkowa wioska

• Kościół ewangelicki

• Kaplica Hochbergów z Wierzchowic

• Symboliczna mogiła mieszkańców wsi 
Bohorodyczyn i Michałków

• Pozostałości cegielni oraz komina
• Galeria Młyńska 5 pokazująca świat przyrody 

Doliny Baryczy
• Podziemny Magazyn Gazu
• Dom Strażaka

• Babia Góra
Najwyżej położona wydma paraboliczna na 
ziemi milickiej 205m n.p.m.

• Dęby Szypułkowe
Pomniki przyrody

• Gęślica
Najwyższe wzgórze Wzgórz Krośnickich  
i ziemi milickiej o wys. 242m n.p.m. z wieżą 
obserwacyjną

• Grób Myśliwego
• Wiatraczne Wzgórze
• Staw Czarny Las
• Staw Nowy

• Wioska Ziołowa 

Powierzchnia: 168 km2

Liczba mieszkańców: 12 968

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
ul. Parkowa 30, 56-320 Krośnice
tel. 71 74 00 055
e-mail: info@krosnice.pl
www.krosnice.pl

Krośnice

Wierzchowice

Dziewiętlin

Pierstnica

Police

Pierstnica Mała

Łazy Wielkie

Łazy Małe

Poręba
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Babia Góra

Wiatraczne 
Wzgórze

Gęślica 

Staw Nowy

Dęby szypułkowe

Dęby szypułkowe

Staw Czarny Las

Grób Myśliwego

Stawy 
Krośnickie

Krzyszków Bukowice

Lędzina

Brzostówko

Więcków

Smolak

Brzostowo

Żeleźniki

Luboradów Grabownica

Suliradzice

Kuźnica Czeszycka

Stara Huta
Kotlarka

Czeszyce

Świebodów

Milicz

Milicz

Trzebnica
Wrocław

Trzebnica
Wrocław

Twardogóra

Czatkowice
Czatkowice

Syców
Twardogóra

Wolanka

Czarnogoździce

Wąbnice

Dąbrowa
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