GMINA KROŚNICE jest położona na terenie powiatu milickiego, w północno-

-wschodniej 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.

ń
• Największy w Polsce Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”
• Krośnicka Kolej Wąskotorowa
• Nowoczesne centrum sportowe
• Park Wodny „Krośnicka Przystań” z ruchomym dnem
• Hala sportowa i kompleks boisk
• Ośrodek Edukacji Ekologicznej
• Malownicza Ścieżka Przyrodnicza „Stawy Krośnickie”
• Szlaki turystyczne
• Zabytki kultury
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe
• Winnice i sady
• Produkty lokalne
• Obiekty noclegowe i gastronomiczne
I wiele więcej powodów, żeby odwiedzić gminę Krośnice
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Malownicze krajobrazy, wyjątkowy urok Doliny Baryczy prawdziwej przyrodniczej perełki i jednego z najpiękniejszych
miejsc na mapie naszego kraju z mozaiką pól, łąk i lasów
oraz istniejących od średniowiecza wielkich stawów rybnych bogate zaplecze rekreacyjne, liczne zabytki, niespotykane
nigdzie indziej atrakcje, to wszystko sprawia, że turyści
z przyjemnością odwiedzają gminę Krośnice.
Dolina Baryczy to nie tylko piękna przyroda, to wymarzone
miejsce do obserwacji ptaków (birdwatching). Tutejszy świat
ptaków zachwyca różnorodnością i bogactwem przez cały rok.
To również tereny, które można zwiedzać pieszo, konno,
na rowerach czy bryczkach.
Warto dodać, że przez gminę Krośnice przebiegają liczne
szlaki rowerowe i piesze prowadzące tuż nad stawy
hodowlane. Najpopularniejsza jest dziewięciokilometrowa
Ścieżka Przyrodnicza „Stawy Krośnickie” przecinająca
kompleks Krośnice. Można tu prowadzić obserwacje
przyrodnicze przy jedenastu stawach. Węzeł szlaków
turystycznych znajduje się przy stacji głównej Krośnickiej
Kolei Wąskotorowej. Teren gminy Krośnice, z licznymi
terenami leśnymi, jest wymarzony dla turystyki konnej.
Nadbaryckie krajobrazy ze stawami można
podziwiać poruszając się konno po wyznaczonym
Szlaku Konnym Doliny Baryczy.
Turyści lubiący aktywny wypoczynek mogą również
skorzystać ze spływów kajakowych Baryczą
w pobliskiej gminie Milicz. Rzeka jako najbardziej
,,leniwa” ze wszystkich polskich rzek cechuje się
najmniejszym spadkiem i świetnie nadaje się
na rodzinne spływy.
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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
innych traktuje Dolinę jako bardzo ważny przystanek na
trasie swoich corocznych 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 znaczącym bogactwem ekosystemów. Na tej liście znajdują się
również Bajkał, Morze Martwe, Balaton i Jezioro Wiktorii.
Występuje tutaj około 300 gatunków ptaków, w tym ponad
190 lęgowych. Należą do nich zielonki, żurawie, bąki, bączki,
wąsatki i podgorzałki. W okresie przelotów spotkać tu
można też gęsi, czaple białe oraz kaczki, a nawet bieliki.
Stawy założone przez cystersów w XIII wieku, wkrótce stały
się największym ośrodkiem hodowli karpia nie tylko
w Polsce, ale i na całym naszym kontynencie. Obszary
wodno-błotne Doliny Baryczy objęte są również Konwencją
Ramsarską, chroniącą obszary podmokłe i żyjące tu ptaki.
Obserwacje przyrodnicze (birdwatching) można tu prowadzić przez cały rok. Wiosną ptaki łączą się w pary, jesienią
pojawia się szansa obserwacji ptasich przelotów. Ponadto
na największych stawach rezerwatu późną wiosną i latem
odbywają się tzw. pierzowiska - łabędzie, gęgawy
i kaczki gromadzą się tam w celu wymiany piór.
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WYPOCZYNEK NA ŁONIE NATURY
Stawy Krośnickie leżą na terenie Parku Krajobrazowego „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. Zaczęto je budować około 1600 roku. Poszczególne zbiorniki wodne
otaczają lasy Nadleśnictwa Milicz.
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. Na trasie ustawiono tablice edukacyjne.
Będąc na stawach warto zwrócić uwagę na: zabytkowe domy z rudy darniowej (wzniesione w 1876 r.), kolejne stadia zarastania zbiorników wodnych, sędziwe
dęby szypułkowe, z których kilka posiada status pomnika przyrody,
datowane urządzenia wodne (mnichy), stanowiska roślin chronionych,
a także różne typy lasów. Największym akwenem jest staw Czarny
Las liczący 119 ha. Na stawach prowadzi się głównie hodowlę
karpi, ale także linów, szczupaków, płoci i sumów. Miejsce to
sprzyja również obserwacji występujących tu wielu gatunków
ptaków.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA
Położenie Krośnic w samym centrum Parku Krajobrazowego
„Dolina Baryczy” oraz nowoczesna 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 skierowana jest do
uczniów wszystkich szkół z terenu Dolnego Śląska i innych
województw. Uczniowie uczestniczą w 1-, 2- lub 3-dniowch
cyklach zajęć poświęconych wyjątkowemu pod względem
przyrodniczym obszarowi Doliny Baryczy, a także bardziej
ogólnym zagadnieniom związanym z ekologią i ochroną przyrody.
Wiele zajęć odbywa się w terenie, na ścieżkach edukacyjnych,
wiodących 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
oee.krosnice.pl
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PRZYKŁADOWE WARSZTATY:
Młody inżynier
Drugie twórcze życie śmieci
Tajemnice kropli wody
Skrzydlaci goście w karmniku

WYCIECZKI TERENOWE:
Ścieżka przyrodnicza Stawy Krośnickie
Krośnicka Kolej Wąskotorowa
Bombkarnia „Szklany Świat” w Krośnicach
Skansen Maszyn Rolniczych w Piotrkosicach
Dom Drzewa w Wałkowej
i wiele innych
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KROŚNICE NA SPORTOWO
Każdy kto chce aktywnie wypocząć, znajdzie w gminie Krośnice coś dla siebie.
Centrum Sportowe w Krośnicach stanowi bazę lokalową do organizacji obozów sportowych i zgrupowań
W jego skład wchodzą:
• nowoczesny Park Wodny „Krośnicka Przystań” ze strefą spa,
• hala sportowa,
• kompleks boisk sportowych,
• wypożyczalnia rowerów oraz sprzętu wodnego (łódek i rowerków wodnych),
• miejsce przeznaczone do kąpieli.
Imprezy sportowe organizowane w gminie Krośnice to m.in:
• Rajd Rowerowy „Śladami Ryszarda Szurkowskiego” (kwiecień i wrzesień)
• Triathlon o Tytuł Mistrza Doliny Baryczy (sierpień)
• Krośnicka Halowa Liga Piłki Nożnej (listopad - marzec)
• Zawody Pływackie w Parku Wodnym „Krośnicka Przystań”

Każdy sezon wiosenny w Krośnicach otwiera Rajd rowerowy
„Śladami Ryszarda Szurkowskiego”.
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”.
Ryszard Szurkowski
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PARK WODNY
„KROŚNICKA PRZYSTAŃ”

HALA SPORTOWA
I KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO
I MIEJSCE PRZEZNACZONE DO KĄPIELI

Został otwarty w 2015 roku. W nowoczesnym dwukondygnacyjnym obiekcie mieszczą się m.in.: pływalnia 25-metrowa wyposażona w ruchome dno, zbiornik rekreacyjny wyposażony w
dwie zjeżdżalnie rurowe, jedna dla amatorów emocji i przygód
posiada cebulę. Dodatkowo w części rekreacyjnej znajdują się
hydromasaże i bicze wodne oraz brodzik dla dzieci. Obiekt
wyposażony jest również w lustrzaną salę fitness, nowoczesną
siłownię, saunarium ze strefą SPA, taras rekreacyjny oraz
wypożyczalnię rowerów.

W skład kompleksu sportowego wchodzą otwarte obiekty sportowe:
4 korty tenisowe, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, obiekty
do uprawiania lekkoatletyki oraz hala sportowa. Na płycie głównej hali
sportowej, która ma wymiary 37m długości oraz 19 m szerokości
znajdują się boiska do koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej
oraz siatkówki. Na dwóch kondygnacjach znajdują się trybuny
o łącznej ilości krzeseł 198 szt.

Na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Krośnicach,
gdzie kursuje Krośnicka Kolej Wąskotorowa, znajduje się
wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna w sezonie maj-wrzesień oraz miejsce przeznaczone do kąpieli czynne w miesiącach lipiec-sierpień.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
PARK WODNY „KROŚNICKA PRZYSTAŃ”
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW
MIEJSCE PRZEZNACZONE DO KĄPIELI
tel. 71 38 28 180, 71 38 28 181
ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice
info@gosir.krosnice.pl
gosir.krosnice.pl

HALA SPORTOWA
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
CENTRUM EDUKACYJNO - TURYSTYCZNO - SPORTOWE

INFORMACJA TURYSTYCZNA
WYPOŻYCZALNIA ŁÓDEK
I ROWERKÓW WODNYCH

tel. 71 31 95 029, 71 38 46 040
ul. Parkowa 14, 56-320 Krośnice
hala@cets.krosnice.pl
info@cets.krosnice.pl
hala.krosnice.pl

ul. Parkowa 30, 56-320 Krośnice
tel. 71 74 00 055, 71 38 46 040
info@krosnice.pl
krosnice.pl
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AKTYWNY WYPOCZYNEK

AKTYWNIE
NA ROWERACH I PIESZO

AKTYWNIE W PARKU WODNYM
I NA SIŁOWNI

AKTYWNIE
NA BOISKACH

AKTYWNIE
NA KONIACH

Szlaki turystyczne w gminie Krośnice
prowadzą do pięknych miejsc Doliny
Baryczy. Można na nie wyruszyć rowerem
i pieszo. W parku wodnym w Krośnicach
znajduje się wypożyczalnia rowerów.

Park Wodny "Krośnicka Przystań" w Krośnicach
to centrum relaksu i SPA. Tu również można
poprawić kondycję fizyczną na siłowni
wyposażonej w nowoczesny sprzęt.

W kompleksie boisk sportowych w Krośnicach
można zagrać w piłkę koszykową, ręczną,
siatkową i nożną oraz skorzystać
z kortów tenisowych.

Na relaks w siodle na leśnych szlakach
zapraszają ośrodki jazdy konnej.
Nauka jazdy konnej to wielka przygoda,
którą można rozpocząć w każdym wieku.

AKTYWNIE NA BOISKACH
W kompleksie boisk sportowych
w Krośnicach można zagrać w piłkę
koszykową, ręczną, siatkową i nożną
oraz skorzystać z kortów tenisowych.
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NOCLEGI W GMINIE KROŚNICE
Najszerszą ofertę noclegową na terenie gminy Krośnice posiada Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Krośnicach, które oferuje noclegi 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 multimediami, TV room,
bezpłatny Internet bezprzewodowy oraz nowocześnie wyposażone samoobsługowe
kuchnie. Schronisko oferuje wyżywienie w szkolnej stołówce.

Dla rodzin z dziećmi
W dwóch obiektach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego znajdują się pokoje 2, 3,
4-osobowe o podwyższonym standardzie z łazienkami. Budynki przystosowane są
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 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 noclegowych adresowanych do młodzieży.

Wyższy standard
Do dyspozycji Gości oddano 20 pokoi 2, 3 i 4-osobowych o podwyższonym standardzie, wyposażonych w TV, łącza internetowe, minibarki i łazienki przystosowane dla
osób niepełnosprawnych.
Na terenie gminy Krośnice usługi noclegowe świadczą też liczne gospodarstwa
agroturystyczne i inne obiekty noclegowe.

Więcej informacji na stronie: turystyka.krosnice.pl

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Kwiatowa 4, 56-320 Krośnice
tel. 71 38 46 180
info@schronisko.krosnice.pl
schronisko.krosnice.pl
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Krośnice pełną parą!
KROŚNICKA KOLEJ WĄSKOTOROWA
Kolejka działa od 2013 r. i jest najmłodszą koleją wąskotorową w Polsce oraz jedyną obecnie kursującą w Dolinie Baryczy i na Dolnym Śląsku i jedną z największych atrakcji turystycznych
Krośnic i okolic. Znajduje się na Kolorowym Szlaku Karpia po Dolinie Baryczy. Kursuje sezonowo, od maja do końca września, po blisko 3-kilometrowej trasie na terenie Zespołu Pałacowo
– Parkowego w Krośnicach. Na trasie przejazdu jest 5 mniejszych stacyjek.
Wąskotorówka nawiązuje do zbudowanej w 1894 r. linii Sulmierzyce – Żmigród – Prusice, przedłużonej następnie do samego Wrocławia, o identycznym rozstawie szyn 750 mm. W 1991 r.
linię zamknięto, a tory dwa lata później rozebrano.
Duma krośnickiego taboru - parowóz Px48-1907, wyprodukowany w 1955 roku w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie, kursuje w weekendy. W tygodniu, w niektóre dni, kursy obsługuje
lokomotywa spalinowa. Jako ciekawostkę warto również dodać, że przed laty ten sam parowóz jeździł po ziemi milickiej.
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Budynek dworca głównego kolejki krośnickiej, o konstrukcji szkieletowej, nawiązuje architekturą do stojącego do dziś we Wrocławiu przy pl. Staszica dworca Wrocławskiej Kolei Dojazdowej.
W budynku znajduje się Centrum Informacji Turystycznej oraz bar kolejkowy. Obok dworca
ustawione są dwa ekspozycyjne parowozy. Nieopodal stacji głównej znajduje się wiata grillowa, staw rekreacyjny z miejscem przeznaczonym do kąpieli, czynnym w miesiącach lipiec-sierpień, wypożyczalnia łódek i rowerów wodnych, boisko do siatkówki plażowej oraz plac zabaw.
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.
KROŚNICKA KOLEJ WĄSKOTOROWA
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
ul. Parkowa 30, 56-320 Krośnice
tel. 71 74 00 055
info@krosnice.pl
kolejka.krosnice.pl
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SZKLANY ŚWIAT
Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki z Krośnic wytwarza
szklane ozdoby tradycyjną metodą. Działalność spółdzielni to również
organizacja wycieczek i edukacja. Podczas wizyty 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
biuro@szklanyswiat.org
www.szklanyswiat.org

RELAKS W SIODLE
Stadnina koni, gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Łazy Małe”,
posiada najciekawszą ofertę jako ośrodek jeździecki na terenie
gminy Krośnice. Można w niej skorzystać z jazdy konnej dla
początkujących jak i zaawansowanych. Latem stajnia organizuje
obozy jeździeckie.
Łazy Małe 20, 56-321 Bukowice
tel. kom. 660 589 823
stajnialazymale@home.pl

GALERIA MŁYŃSKA 5
Znajduje się w starym ceglanym młynie w Wierzchowicach, została uruchomiona przez Fundację Pro Eko-Foto. W galerii można
zobaczyć fotografie przyrodnicze, ukazujące bogactwo przyrody
i kultury materialnej Doliny Baryczy, wykonane przez właścicieli
Fundacji - Kazimierza i Idalię Laskowiczów oraz zapraszanych
artystów.
Fundacja Pro Eko-Foto
Wierzchowice, ul. Młyńska 5, 56-320 Krośnice
tel. kom: 602 237 612

WYROBY Z LOOMU
Pan Andrzej Kret wyplataniem z loomu zajmuje się od 14 lat. Jego
produkty są wyplatane ręcznie bez używania jakichkolwiek
maszyn. W ofercie dostępne są reprodukcje wiatraków z Doliny
Baryczy, studni przygospodarskich, ale również koszyczki
i patery.
ul. Lipowa 3B/1, 56-320 Krośnice
tel. kom. 503 154 197
andrzej.kret@wp.pl
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WINNICE
Winnica De Sas

Położona jest w malowniczej wsi Czeszyce, ok. 17 km od Krośnic. Uprawia
się w niej 7 szczepów winorośli, stosując ekologiczne rozwiązania. Winnica
organizuje m.in. spotkania integracyjne, imprezy artystyczne. Co roku
odbywa się tu De Sas Music Festival,
podczas którego odbywają się koncerty
polskich i zagranicznych wokalistów
i zespołów. Na terenie winiarni znajduje się domek z pokojami do wynajęcia.
Winnica De Sas
Czeszyce 9, 56-320 Krośnice
tel. 71 38 45 690
marketing@winnicadesas.pl
www.winnicadesas.pl

Winnica Anna

Położona jest w Krośnicach. Na 2 ha
rośnie 5 szczepów winorośli - dwa białe
i trzy czerwone. Wina wytwarzane są
metodą naturalną, bez dodatków ulepszaczy. Właściciele stawiają na wysoką
jakość wina, dlatego wybrali szczepy
najlepiej rosnące w klimacie Dolnego
Śląska. Od kwietnia do października
jest tu organizowane zwiedzanie winnicy połączone z degustacją wina, trzeba
się tylko wcześniej na nie umówić
telefonicznie lub mailowo.

GOSPODARSTWA
SADOWNICZE
Gospodarstwo Sadownicze Romańczyk Wiesław istnieje od ponad 20 lat,
posiada wieloletnie doświadczenie
w uprawie jabłek i śliwek. W uprawie
nie stosuje się żadnych sztucznych
nawozów.
ul. Sanatoryjna 7, 56-320 Krośnice
tel. 71 38 33 932; 607 556 158
egracz4@wp.pl

Gospodarstwo Sadownicze „Z Chaty
Łaniaków” funkcjonuje od ponad 30

lat. Uprawia się tu głównie maliny, poza
tym w gospodarstwie jest m.in. sad
śliwowy, truskawki i czarny bez. Można
tu zakupić syropy, dżemy, konfitury,
sorbety, musy, deserki, musztardę
z gruszki i wiele innych.
Wierzchowice, ul. Sadownicza 23,
56-320 Krośnice
tel: 71 38 46 330; 691 740 458
zchatylaniakow@wp.pl
www.zchatylaniakow.pl

Gospodarstwo Sadownicze Dziekan

Winnica Anna

zajmuje się produkcją owoców, ich
przechowywaniem, magazynowaniem
i sprzedażą. Swoją działalność rozpoczęło w 1988 roku. Asortyment owoców to: jabłka, grusze, wiśnie, czerwone i czarne porzeczki, czereśnie.

ul. Ogrodowa 9,
56-320 Krośnice
tel. kom. 607 428 315
sady.przerwa@gmail.com.
www.winnicaanna-sadyprzerwa.pl

Wierzchowice, ul. Sadownicza 17,
56-320 Krośnice
tel./fax: 508 183 665, 71 38 46 113
dziekan@hot.home.pl
www.sadydziekan.pl

ŚLADY PRZESZŁOŚCI

Krośnice

Domy z rudy darniowej

Grób myśliwego

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 zarządzaniem
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
przebudowany z barokowego stylu w neorenesansowy.
Stylistyka neorenesansowa budynku prawdopodobnie
została zaczerpnięta ze wzorów włoskich. Był to
największy na owe czasy pałac na tych terenach,
ustępujący jedynie siedzibie w Brzostowie. Obecnie
mieści się w nim Urząd Gminy.

Domy znajdują się na końcu ulicy Kolejowej w Krośnicach, przy drodze do Stawów Krośnickich. Zostały
wzniesione w 1876 r. Dawniej istniała tu kuźnia, w której
przetwarzano rudę wydobywaną w miejscach,
w których później założono stawy. Zakład hutniczy
znajdował się w części zachodniej obecnych Krośnic,
nazywanej dawniej Kuźnicą i Rudą Krośnicką. Ruda
darniowa była kiedyś eksploatowana na tych terenach
i w specjalnych dymarkach wytapiano z niej żelazo.
Mieszkańcy chętnie wykorzystywali tanie, dostępne
surowce do budowy domów i zabudowań. Stąd też wiele
elementów w różnych zabudowaniach wykonanych jest
z rudy darniowej (rudawca), kamieni polnych czy gliny
i trzciny.

Przy czerwonym szlaku pieszym i rowerowym prowadzącym z Czatkowic (gmina Milicz) do Krośnic, tuż przy
Ścieżce Przyrodniczej „Stawy Krośnickie”, znajduje się
grób myśliwego Schwartza. Upamiętnia on tragiczną
śmierć leśniczego, zabitego podczas polowania przez
rannego jelenia. Na jednym z pionowych kamieni
widnieje informacja o tym wydarzeniu, na drugim
wyryta jest głowa jelenia z porożem i centralnie
umieszczonym krzyżem oraz na poziomo ułożonym
głazie wyryta jest data urodzenia i śmierci leśniczego.
Grobowiec ten został postawiony w latach 30 – tych XX
wieku.

Bukowice

Wierzchowice

Klasycystyczny kościół parafialny pw. 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.

Kościół rzymsko-katolicki pw. Narodzenia
NMP. Do 1945 r. był ewangelicki, wzniesiony
w stylu barokowym w latach 1770 - 1773.
Świątynia zbudowania została w konstrukcji
szachulcowej, dzwonnica jest ceglana, tynkowana. Wnętrze jest bardzo bogato zdobione, rokokowe (ambona, ołtarze, empory),
pochodzi z lat 80. XVIII w.

Zdjęcia zawarte w publikacji: Fundacja Pro-Eko Foto Kazimierz i Idalia Laskowicz, Wrocławska Szkoła Fotografii AFA: Sandra Bruhn, Rafał Michalski, Partnerstwo dla Doliny Baryczy, Katarzyna Łuszczek, Joanna Wietrzyńska,
Łukasz Gościniak, Aleksandra Wasińska, Damian Żuber, Magdalena Wycisk, archiwum gminne.
Mapa: Maciej Kreska
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Gmina Krośnice

Krośnice
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Powierzchnia: 168 km2
Liczba mieszkańców: 12 968

PK

P

Milicz
Wiatraczne
Wzgórze

Czatkowice
Czatkowice

Wąbnice

Grób Myśliwego

Kotlarka

Czeszyce

Stara Huta

Staw Czarny Las

Dąbrowa

Kuźnica Czeszycka

Dęby szypułkowe

•
•
•
•

Pałac – siedziba Urzędu Gminy
Samolot Jak-11
Krośnicka Kolej Wąskotorowa
Parowóz Px 48 1907
Lokomotywa ekspozycyjna
Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat”
Dom z rudy darniowej
Stawy Krośnickie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe
(boiska sportowe, korty tenisowe, hala sportowa
Park Wodny „Krośnicka Przystań”
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
Winnica Anna

Bukowice

Czarnogoździce

• Wioska drewna
• Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Stawy
Krośnickie

Wierzchowice
Wolanka

Smolak

Kuźnica Czeszycka
• Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

Krośnice
Świebodów

Suliradzice

PKP

Trzebnica
Wrocław

Kubryk

Luboradów

Grabownica

• Kwatera myśliwska

Czeszyce
Milicz

Dziewiętlin

Police

448

• Winnica De Sas

Żeleźniki

Brzostowo

Dęby szypułkowe

Więcków

• Kościół pw. Chrystusa Dobrego Pasterza

Staw Nowy

Grabownica
Babia Góra

SZLAKI TURYSTYCZNE

Luboradów

Szlaki piesze

P

Gęślica

Pierstnica Mała

Brzostówko

• Dom Pracy Twórczej
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Brzostowo
Szlaki rowerowe

Syców
Twardogóra

Pierstnica

Łazy Wielkie
• Wioska Ziołowa
Szlaki konne

Łazy Wielkie

Łazy Małe

Ścieżka przyrodnicza

Lędzina
Łazy Małe

Inne ciekawe miejsca i obiekty

N

Poręba

Krzyszków

Trzebnica

Wrocław

Bukowice

E

W

Twardogóra
S
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• Ośrodek Edukacyjno–Wypoczynkowy
„Zagroda Grabownica”

• 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

• Stadnina Koni oraz gospodarstwo
agroturystyczne „Stajnia Łazy Małe”
• Kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej

Pierstnica
• Truskawkowa wioska

Stara Huta
• Kościół ewangelicki

Wierzchowice
• Kaplica Rodu Hochbergów
• Symboliczna mogiła mieszkańców wsi
Bohorodyczyn i Michałków
• Galeria Młyńska 5
• Podziemny Magazyn Gazu
• Dom Strażaka
• Kościół pw. Narodzenia NMP

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ul. Parkowa 30, 56-320 Krośnice, tel. 71 74 00 055, info@krosnice.pl

