
Teren LGD Dobra Widawa obfituje w wiele zabytków i atrakcyjnych miejsc. Prawie 
w każdej wsi znajduje się jakiś historyczny obiekt, czy to kościół, czy pałac bądź dwór. 
Kościoły pochodzą z różnych okresów historycznych, począwszy od romańskich (rotunda 
w Stroni) przez gotyckie (kościół śś. Piotra i Pawła w Sycowie, kościół św. Katarzyny 
w Bierutowie), barokowe (Długołęka, Gajków), klasycystyczne (kościół ewangelicki 
w Sycowie) po neogotyckie (Chrząstawa Wielka) i neoromańskie. Na omawianym 
obszarze trafiają się również świątynie drewniane (Dziesławice, Święty Marek) 
i szachulcowe (Boguszyce, Minkowice Oławskie). Większość zachowanych dworów 
i pałaców pochodzi z okresu od 2. połowy XIX w. do początku XX w. i reprezentuje style 
eklektyczne, łączące elementy neogotyku, neorenesansu i neobaroku. Do cenniejszych 
należą pałace w Ostrowinie, Boguszycach, Borowej, Szczodrem i Jelczu-Laskowicach. 
Należy także wspomnieć o mających swój początek w założeniach obronnych obiektach 
w Dobroszycach, Dobrej i Bierutowie. Na terenie LGD znajdują się stare miasta, które 
zachowały średniowieczny układ urbanistyczny (Syców, Bierutów). Zwolenników 
turystyki wodnej zainteresują utworzone na rzekach zalewy w Stradomii i Boguszycach. 

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest stowarzyszeniem działa-
jącym na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich i realizującym 
działania wykorzystujące potencjał zasobów przyrodniczych i kultu- 
rowych danego obszaru. LGD działa na zasadzie partnerstwa trójsekto- 
rowego, składającego się z przedstawicieli sektora publicznego, społecz- 

nego i gospodarczego. W skład LGD Dobra Widawa wchodzi 10 gmin członkowskich, 
z których 9 należy do województwa dolnośląskiego. Są to gminy z terenu powiatu  
oleśnickiego (Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Oleśnica, Bierutów, Syców, Międzybórz), 
wrocławskiego (Długołęka, Czernica) i oławskiego (Jelcz-Laskowice). W skład LGD 
wchodzi także jedna gmina z województwa opolskiego, należąca do powiatu namy-
słowskiego (Wilków).
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mobilizo-
wanie mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w ich rozwoju, upowszechnianie 
i wymiana informacji o inicjatywach, rozwój różnorodnych form turystyki, działanie 
na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i zasobów przyrody oraz wzrost 
świadomości dziedzictwa kulturowego tego obszaru.
Przez teren LGD przepływają dwie rzeki, od których wzięła się nazwa stowarzyszenia – 
znajdująca się w centralnej części opisywanego obszaru Widawa, płynąca z Drołtowic 
w gm. Syców w kierunku Namysłowa dalej przez Bierutów i Psie Pole do ujścia do Odry, 
oraz dopływ Widawy – Dobra, mająca źródła we Wzgórzach Trzebnickich i tocząca swój 
bieg przez Dobroszyce i Szczodre.
Obszar LGD Dobra Widawa wchodzi w obręb kilku jednostek fizycznogeograficznych. 
W centrum ciągnie się rozległa Równina Oleśnicka, wchodząca w skład Niziny Śląskiej 
i mająca postać lekko falistej wysoczyzny morenowej. Północną część zajmuje pas  
morenowych wzgórz Wału Trzebnickiego, w skład którego wchodzą: Wzgórza Trzebnickie  
w okolicach Dobroszyc i Wzgórza Twardogórskie (Grzbiet Twardogórski i Wzgórza 
Sycowskie) z najwyższym wzniesieniem – Zbójnikiem (272 m) koło Międzyborza. 
Południową część obszaru LGD tworzy Równina Jelczańska sięgająca do Doliny Odry.
Większe kompleksy leśne znajdują się na południe od Bierutowa (Bory Namysłowskie), 
wzdłuż biegu Widawy, między Oleśnicą i Jelczem-Laskowicami (Lasy Grędzińskie) oraz na 
południe od Jelcza-Laskowic (zachodni skraj Borów Stobrawskich). W północnej części 
obszaru LGD kompleksy leśne można spotkać we Wzgórzach Trzebnickich na północ 
od Dobroszyc (Lasy Złotowskie), na południowym przedpolu Wzgórz Twardogórskich  
(Las Goździca, Damnicki Las) oraz w ich wschodniej części koło Międzyborza.
Historycznie tereny te znajdowały się w północno-wschodniej części Dolnego Śląska, 
przy granicy z Wielkopolską. Wchodziły w skład państwa Piastów, które po 1138 r. zostało 
rozbite na odrębne dzielnice. Po podziale dzielnicy śląskiej znajdowały się w składzie 
księstwa oleśnickiego, powstałego w 1313 r. i rządzonego przez Piastów (do 1492 r.), 
Podiebradów (1495-1647), książąt wirtemberskich (1647-1752), książąt brunszwickich 
(1752-1792) i Welfów (1792-1884). Zachodnia część obszaru LGD znajdowała się 
w obrębie księstwa wrocławskiego, znajdującego się od 1335 r. pod zarządem korony 
czeskiej i Habsburgów, zaś południową obejmowało księstwo legnicko-brzeskie, 
gdzie Piastowie sprawowali rządy najdłużej, aż do ostatecznego wygaśnięcia dynastii  
w 1675 r. Wszystkie wymieniane księstwa zostały zhołdowane przez Czechy w XIII/XIV w., 
od 1526 r. rządzili nimi Habsburgowie. Opisywany teren przeszedł w 1742 r. w ręce  
pruskie, od 1871 r. wchodził w skład zjednoczonych Niemiec, by po zakończeniu 2. wojny 
światowej w 1945 r. powrócić do Polski.

The ‘Dobra Widawa’ Local Action Group is an association working for the development of 
the local rural areas, as well as putting into practice actions benefitting from the potential 

of natural and cultural assets of the local terrains. The ‘Dobra Widawa’ LAG includes ten 
member communes, nine of which belong to Lower Silesian province. These are communes 
of the district of Oleśnica (Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Oleśnica, Bierutów, Syców, 
Międzybórz), the district of Wrocław (Długołęka, Czernica), and the district of Oława (Jelcz-
Laskowice). The LAG includes also one commune of Opole province, which belongs to 
Namysłów district (Wilków).
The aim of the association is to work for the development of rural areas, to motivate the local 
inhabitants to involve actively in the process of their development, to spread and exchange 
information concerning initiatives, to develop various forms of tourism, to work for ecological 
education, protection of natural environment and natural assets, as well as to improve the 
awareness of cultural heritage of the area.
The terrain of the LAG is cut through by two rivers, which gave the name to the association 
– the Widawa river, located in the central part of the area, running from Drołtowice in the 
commune of Syców into the direction of Namysłów and on through Bierutów and Psie Pole to 
its mouth to the Oder river, and a Widawa’s tributary – the Dobra river, which takes its sources 
in the Trzebnickie Hills and runs through Dobroszyce and Szczodre.
The area of the ‘Dobra Widawa’ LAG is included into several units of physical geography. In the 
centre there is the vast Oleśnica Plain, which is a part of the Silesian Lowland, and it has  a form 
of a slightly hilly moraine upland. In the northern part there is a strip of moraine hills of the 
Wał Trzebnicki, including the Trzebnickie Hills near Dobroszyce and the Twardogórskie Hills 
(the Grzbiet Twardogórski mount and the Sycowskie Hills) with the highest elevation – the 
Zbójnik (272 m) near Międzybórz. In the southern part of the LAG there is the Jelczańska Plain 
reaching the Oder River Valley.
Larger forest complexes are located to the south from Bierutów (the Bory Namysłowskie), 
along the Widawa river, between Oleśnica and Jelcz-Laskowice (the Lasy Grędzińskie), and to 
the south from Jelcz-Laskowice (the western edge of the Bory Stobrawskie). In the northern 
part of the LAG area, forest complexes are located in the Trzebnickie Hills, to the north from 
Dobroszyce (the Lasy Złotowskie), in the southern foothills of the Trzebnickie Hills (the Las 
Goździca, the Damnicki Las), as well as in their eastern part near Międzybórz.
According to historic traditions, the terrains were located in the north-eastern part of Lower 
Silesia, by the border of Greater Poland. They were included into the state of the Piasts, which 
was divided into separate districts after 1138. After the division of the Silesian district, the area 
was included into the Oleśnica duchy, which was created in 1313 and ruled by the Piasts (until 
14920), the Podiebrads (1495-1647), dukes of Württemberg (1647-1752), dukes of Brunswick 
(1752-1792), and the Welfs (1792-1884). The western part of the LAG belonged to the area of 
the Wrocław duchy, staying under the rule of the Bohemian crown and the Habsburg family 
until 1335, and the southern part belonged to the duchy of Legnica and Brzeg, where the 
Piasts ruled for the longest time, until the final cease of the dynasty in 1675. All the above 
mentioned duchies were made dependent to Bohemia in the 13th and the 14th centuries, and 
from 1526 they were ruled by the Habsburgs. In 1742 the area belonged to Prussia, in 1871 it 
became a part of united Germany, to be included into Poland again after World War II in 1945.
We would like to encourage you to travel around Dobra Widawa with a guidebook and a map.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA
‘DOBRA WIDAWA’ LOCAL ACTION GROUP

ATRAKCJE
ATTRACTIONS

z kamienia polnego, z ostrołukowymi 
oknami. Wewnątrz chrzcielnica z 1517 r.

Stronia – church
The Romanesque church of the Nativity 
of the Virgin dates back from about 1250, 
it has a shape of a rotunda constructed of 
cobblestones, with ogive windows. Inside 
there is a stone font from 1517. ¬

Gorzesław – kościół
Gotycki kościół MB Szkaplerznej z XIV w., 
w latach 1898-99 przebudowano wieżę 
i założono hełm.

Gorzesław – church
The Gothic church of Our Lady of the 
Scapular dates back from the 14th century, 
within the period of 1898-99 the tower was 
reconstructed and a dome was added.

WABIENICE – kościół
Kościół Nawiedzenia NMP z XIII w., prze-
budowany w 2. połowie XV w. i 1710 r. 

Wabienice – church
The church of the Visitation of the Virgin 
dates back from the 13th century, it was 
rebuilt in the second half of the 15th century 
and in 1710. ¬

BIERUTÓW – wieża ratusza
Wieża ratuszowa z 1. połowy XV w. Wznie-
siona na planie kwadratu, otoczona że-
lazną balustradą, posiada dwie tarcze 
zegarowe. 

Bierutów – town hall tower 
The town hall tower is dated back from 
the first half of the 15th century. It was 
constructed on the projection of a square, 
surrounded with an iron balustrade, it has 
two clock faces. ¬

BIERUTÓW – zamek
Zamek, wzmiankowany w 1323 r.,  rozbu-
dowany w XVI-XVII w. Do dzisiaj zachowało 
się skrzydło południowe z barokowym 
portalem oraz wieża.

Bierutów – castle
The castle, mentioned in old documents in 
1323, was extended in the period of the 16th 
and the 17th centuries. Until the present, only 
the southern wing with a Baroque portal has 
been preserved, as well as the tower. 

BIERUTÓW – kościół św. Katarzyny
Gotycki kościół św. Katarzyny z 1. połowy 
XIII w. Wewnątrz loża książęca z 1679 r. 
i empora z 1689 r. Do zakrystii prowadzi 
portal ostrołukowy z XIV w. 

Bierutów – church of St. Catherine
The Gothic church of St. Catherine dates 
back from the first half of the 13th century. 
Inside there is a ducal box from 1679 and  
a matroneum from 1689. The entrance to the 
vestry is ornamented with an ogive portal 
from the 14th century. ¬

BIERUTÓW – ruiny kościoła św. Trójcy
Dawny ewangelicki kościół cmentarny św. 
Trójcy z lat 1622-30. Wzniesiony na planie 
krzyża niemal równoramiennego. 

Bierutów – ruins of the Holy Trinity church
The former Evangelical cemetery church 
of the Holy Trinity was erected within the 
period of 1622-30 on the projection of an 
almost even-armed cross. 

KIJOWICE – krzyż pojednania
Najwyższy na Dolnym Śląsku krzyż pojed- 
nania z ok. XIV w. Ma wys. 241 cm, roz-
piętość ramion 109 cm i grubość ok. 12 cm. 

Kijowice – conciliation cross
It is the highest in Lower Silesia conciliation 

The terrain of the Dobra Widawa LAG abounds with numerous historic objects and 
attractive places. Almost every village has a historic object of its kind, a church, a palace, or 

a manor house. Churches come from various periods of history, starting with Romanesque 
(the rotunda in Stronia), through Gothic ones (the church of Sts Peter and Paul in Syców, the 
church of St. Catherine in Bierutów), Baroque (Długołęka, Gajków), Classical (the Evangelical 
church in Syców), to neo-Gothic (Chrząstawa Wielka), and neo-Romanesque ones. In the area, 
it is also possible to see wooden churches (Dziesławice, Święty Marek) and those of wattle and 
daub construction (Boguszyce, Minkowice Oławskie). The majority of the preserved manor 
houses and palaces date back from the period from the second half of the 19th century to the 
beginning of the 20th century, and they present eclectic styles, mixing neo-Gothic, neo-
Renaissance, and neo-Baroque elements. Among those more precious, there are the palaces 
in Ostrowina, Boguszyce, Borowa, Szczodre, and Jelcz-Laskowice. It is also worth mentioning 
the objects which derive their origins from defensive structures, located in Dobroszyce, 
Dobra, and Bierutów. Within the area of the LAG there are cities which preserved their 
Medieval urban layout (Syców, Bierutów). Enthusiasts of water tourism will be interested in 
reservoirs created on the local rivers in Stradomia and Boguszyce. 

GMINA MIĘDZYBÓRZ

MIĘDZYBÓRZ – kościół ewangelicki
Ewangelicki kościół Krzyża św. z lat 1838-39,  
klasycystyczny, na planie krzyża greckiego.  
Wnętrze salowe z dwoma rzędami empor. 

Międzybórz – Evangelical church 
The Evangelical church of the Holy Cross 
from the period of 1838-39, Classical, is 
constructed on the projection of the Greek 
cross, with an aisleless interior and two rows 
of matronea. ¬

MIĘDZYBÓRZ – cmentarz ewangelicki
Cmentarz ewangelicki z kilkoma mauzo-
leami i nagrobkiem pastora Roberta Fied-
lera (1810-77), obrońcy polskości. 

Międzybórz – Evangelical cemetery
At the Evangelical cemetery there are several 
mausoleums and the gravestone of parson 
Robert Fiedler (1810-77), the defender of 
Polish identity.

MIĘDZYBÓRZ – kościół katolicki
Neogotycki kościół św. Józefa Rzemieśl-
nika pochodzi z lat 1893-94.

Międzybórz – Catholic church
The neo-Gothic church of St. Joseph the 
Craftsman dates back from the period of 
1893-94. ¬

NIWKI KRASZOWSKIE – Diabelski Kamień
W zagajniku na południowy zachód od 
wsi znajduje się głaz narzutowy Diabelski 
Kamień, z którym związane są miejscowe 
legendy.

Niwki Kraszowskie – Diabelski Kamień
In a grove located to the south-west from the 
village there is an erratic rock called Diabelski 
Kamień (Devil’s Rock), which local legends 
refer to.

BUKOWINA SYCOWSKA – dwór
Dwór z ok. 1910 r., obecnie przychodnia.

Bukowina Sycowska – Manor house from  
about 1910, health centre at present.

DZIESŁAWICE – kościół drewniany
Drewniany kościół św. Trójcy z lat 1667–70.  
Wewnątrz barokowy ołtarz główny z pocz. 
XVIII w. i rokokowe rzeźby z XVIII w.

Dziesławice – wooden church
The wooden church of the Holy Trinity was 
constructed in the period of 1667-70. Inside 
there is a Baroque main altar from the 
beginning of the 18th century and Rococo 
sculptures from the 18th century.

KOMORÓW – dąb Napoleon
Pomnikowy dąb Napoleon (obw. 526 cm), 
przy szosie do Kraszowa.

Komorów – Napoleon oak
The monumental oak tree (circumference of 
526 cm) is located by the road to Kraszów.

GMINA SYCÓW

SZCZODRÓW – kościół drewniany
Drewniany kościół św. Andrzeja z 1585 r., 
zrębowy, z wieżą słupową, znacznie niższą 
od nawy. Wewnątrz barokowy ołtarz 
główny z XVIII w.

Szczodrów – wooden church
The wooden church of St. Andrew was erec-
ted in 1585 of the log cabin construction, 
with a post and lintel tower, much lower  
than the nave. Inside there is a Baroque main 
altar from the 18th century.

ŚWIĘTY MAREK 
– kościół drewniany z drogą krzyżową
Drewniany kościół św. Marka z 1660 r.,  
kryty gontowym dachem. W stronę Sycowa  
prowadzi droga krzyżowa, ufundowana 
w latach 1923-24.

Święty Marek 
– wooden church with a Way of the Cross 
It is a wooden church of St. Mark from 1660, 
covered with a shingle multi-pitched roof 
with a small tower from the 18th century. To 
the direction of Syców there runs the Way  
of the Cross, founded within the years of 
1923-1924. ¬

SYCÓW – kościół ewangelicki ¬

Klasycystyczny kościół ewangelicki z lat 
1785-89, zbudowany na planie elipsy wg 

projektu wybitnego architekta Carla Gott-
harda Langhansa. 

Syców – Evangelical church 
The Classical Evangelical church dates back 
from the period of 1785-1789, constructed 
on the projection of an ellipse, according to 
the design by Carl Gotthard Langhans, the 
outstanding architect. 

SYCÓW – kościół śś. Piotra i Pawła 
Gotycki kościół śś. Piotra i Pawła pochodzi 
z XV w. Obok dzwonnica zaadaptowana 
z XV-wiecznej bramy, służy obecnie jako 
punkt widokowy. 

Syców – church of Sts Peter and Paul 
The Gothic church of Sts Peter and Paul dates 
back from the 15th century. Near the church 
there is a belfry, an adapted old city gate 
from the 15th century, used as an observation 
tower at present. ¬

SYCÓW – zespół pałacowy z parkiem
Monumentalny neogotycki pałac został 
spalony w 1945 r., zachował się zespół 
dawnych stajni zamkowych i ujeżdżalnia 
z końca XIX w. oraz folwark. Park miejski 
w stylu angielskim z dwoma zespołami 
rzeźb i kaplicą grobową. 

Syców – palace complex with a park
The impressive palace of English neo-Gothic 
style was burned in 1945. The following 
parts of the property have been preserved 
until the present: the complex of old castle 
stables, the riding hall from the end of the 
19th century, and the grange. In the municipal 
park  of English style there are two groups of 
sculptures and a grave chapel. ¬

SYCÓW – muzeum
Muzeum Regionalne, prezentujące zbiory 
dotyczące historii Sycowa i okolic, mieści 
się w rynku, w kamienicy z XVIII/XIX w.

Syców – museum
The Regional Museum, presenting collections  
related to the history of Syców and its 
surroundings, is located at the central market 
place in a house from the turn of the 18th  
and the 19th centuries.

ZALEW STRADOMIA
Zalew na Widawie, położony koło miejsco- 
wości Stradomia Wierzchnia, w sąsiedztwie 
arboretum leśnego. Ma powierzchnię 30 ha,  
znajduje się tu strzeżone kąpielisko i przy-
stań wodna. 

Stradomia Reservoir
The reservoir on the Widawa river is situated 
near the locality of Stradomia Wierzchnia, in 
a neighbourhood of a forest arboretum. It 
has an area of 30 ha and there is a guarded 
beach and a marina. ¬

STRADOMIA WIERZCHNIA – pałac
Neobarokowy pałac z 1. połowy XVIII w., 
gruntownie przebudowany w 1866 i 1880 r.

Stradomia Wierzchnia – palace
The neo-Baroque palace dates back from 
the first half of the 18th century and it was 
thoroughly reconstructed in 1866 and in 1880.

STRADOMIA WIERZCHNIA – kościół
Neoromański kościół św. Bartłomieja 
z 1902 r., poewangelicki, murowany, z sza-
chulcowym szczytem, obok drewniana 
dzwonnica z k. XIX w. 

Stradomia Wierzchnia – church
The neo-Romanesque church of St. Bartho-
lomew dates back from 1902, it is a post-
Evangelical church built of brick, with wattle 
and daub gables, next to the church there 
is a wooden belfry from the end of the 19th 
century. ¬

GMINA DZIADOWA KŁODA

STRADOMIA DOLNA – pałac 
Pałac z 1. połowy XIX w., przebudowany 
w 1922 r.
Stradomia Dolna – palace 
The palace dates back from the first half of 
the 19th century, it was rebuilt in 1922.

GRONOWICE – dwór
Dwór z ok. 1900 r. 
Gronowice – manor house
The manor house dates back from about 1900.

MIŁOWICE – kościół
Barokowy kościół św. Antoniego Padew-
skiego w obecnej formie z 1715 r., wieża  
z 1769 r. Wewnątrz barokowe wyposażenie. 

Miłowice – church
The Baroque church of St. Anthony of Padua 
has been in its present shape since 1715, 
its tower dates back from 1769. The church 
has Baroque decorations in its interior. ¬

GOŁĘBICE – kościół
Poewangelicki kościół św.  Idziego z 1917 r.

Gołębice – church
The post-Evangelical church of St. Giles dates 
back from 1917.

DALBOROWICE – pałac
Pałac z 4. ćw. XIX w. zbudowany w stylu  
eklektycznym z użyciem form klasycyzu- 
jących, neomanierystycznych i neogotyckich.

Dalborowice – palace
The palace dates back from the fourth quarter  
of the 19th century, constructed in eclectic 
style, with Classical, neo-Mannerist, and neo-
Gothic elements.

RADZOWICE – kościół
Barokowy kościół św. Trójcy z ok. 1764 r.,  
posiada konstrukcję szkieletową, z muro-
waną wieżą od zachodu. 

Radzowice – church
The Baroque church of the Holy Trinity was  
built about 1764 of timber-framing construc-
tion, with a brick tower at its western side. 

Arboretum Leśne im. S. Białoboka
Arboretum im. Prof. S. Białoboka założono 
w 1993 r. na pow. 150 ha, rośnie tu 1700 
polskich drzew doborowych oraz ok. 1200 
taksonów drzew i krzewów.

Forest Arboretum of S. Białobok
The Arboretum of Prof. S. Białobok was 
founded in 1993 on the area of 150 ha, there 
are 1700 of selected high-grade Polish trees 
and about 1200 taxons of trees and shrubs.

   GMINA WILKÓW
BUKOWIE – kościół
Późnogotycki kościół Oczyszczenia Naj-
świętszej Maryi Panny powstał w XV w. 
i posiada późnobarokową wieżę. Ołtarz 
główny pochodzi z ok. 1600 r.

Bukowie – church
The late-Gothic church of the Purification of 
the Virgin dates back from the 15th century, 
it has a late-Baroque tower. The main altar is 
dated back from about 1600.

JAKUBOWICE – pałac 
Odrestaurowany neoklasycystyczny pałac 
z 1882 r., mieści obecnie hotel i ośrodek 
jeździecki Jakubus, obok znajduje się kom- 
pleks stawów.

Jakubowice – palace 
The restored neo-Classical palace from 1882 
at present houses a hotel and the ‘Jakubus’ 
horse-riding centre, nearby there is a pond 
complex.

WOJCIECHÓW – kościół
Gotycki kościół Nawiedzenia NMP pocho-
dzi z XV w., po wojnie 30-letniej uczęszczali 
do niego luteranie z Namysłowa. 

Wojciechów – church
The Gothic church of the Visitation of the 
Virgin dates back from the 15th century, after 
the Thirty Years’ War followers of Lutheranism 
from Namysłów attended the object.

LUBSKA – zespół dworski
Skromny dwór o cechach architektury 
klasycystycznej z okazałym spichlerzem.

Lubska – manor house complex
The modest manor house has features of neo- 
Classical architecture and an impressive granary.

PĄGÓW – kościół
Gotycki kościół śś. Piotra i Pawła wznie-
siony w XV w. Na wieży hełm z XVIII w. 
Ołtarz główny z XVII/XVIII w. z rzeźbą 
Chrystusa Ukrzyżowanego.

Pągów – church
The Gothic church of Sts Peter and Paul was 
erected in the 15th century. The tower is 
crowned with a dome from the 18th century. 
The main altar from the turn of the 17th and 
the 18th century presents a sculpture of 
Crucified Christ.

PSZENICZNA – gorzelnia
Obiekt położony jest w dawnym zespole 
folwarcznym, składa się z budynku 
gorzelni z 2. połowy XIX w. oraz płatkarni 
wzniesionej w latach 20. XX w. 

Pszeniczna – distillery 
The object is located in the former grange 
complex and it consists of the distillery house 
from the second half of the 19th century, and 
the grinding mill constructed in the twenties 
of the 20th century.

WILKÓW – kościół
Gotycki kościół św. Mikołaja wzniesiony 
w XIII/XIV w., rozbudowany w XV/XVI w.  
Wewnątrz 2 gotyckie rzeźby i kilka baro-
kowych z XVII-XVIII w.

Wilków – church
The Gothic church of St. Nicolas was con-
structed at the turn of the 13th and the 14th 

centuries, and extended at the turn of the 15th 
and the 16th centuries. Inside there are two  
Gothic sculptures and several Baroque ones 
from the period of the 17th-18th centuries.
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STRONIA – kościół
Romański kościół Narodzenia NMP z ok. 
1250 r., ma kształt murowanej rotundy 

cross from about 14th century. It is 241 cm 
high, its arm span is 109 cm, and it is about 
12 cm thick. ¬

POSADOWICE – pałac
Pałac z 2. połowy XVI w., przebudowany 
w XVIII i na początku XX w.

Posadowice – palace
The palace dates back from the second half 
of the 16th century, it was rebuilt in the 18th 
century and at the beginning of the 20th 
century.
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ZARZYSKO – pałac
Pałac z k. XIX w., obecnie własność prywatna.

Zarzysko – palace
The palace dates back from the end of the  
19th century, it is a private property at present.

WSZECHŚWIĘTE – kościół
Barokowy kościół MB Częstochowskiej 
z początku XVIII w., wewnątrz chrzcielnica 
z 1548 r. i barokowy ołtarz główny z po-
czątku XVIII w. 

Wszechświęte – church
The Baroque church of Our Lady of 
Częstochowa dates back from the beginning 
of the 18th century. Inside there is a font from 
1548 and a Baroque main altar from the 
beginning of the 18th century. ¬

SMOLNA – kościół
Neogotycki kościół Podwyższenia Krzyża 
św., pierwotny z XV w., gruntownie przebu- 
dowany w latach 1852-54 i na początku 
XX w. 

Smolna – church
A neo-Gothic church of the Exaltation of the 
Holy Cross, the original object dates back 
from the 15th century, it was thoroughly 
rebuilt within the years of 1852-54 and at the 
beginning of the 20th century. ¬

LIGOTA MAŁA – kościół
Kościół MB Częstochowskiej z lat 1577-85, 
przebudowywany w latach: 1668, 1775, 
1907-08. 

Ligota Mała – church
The church of Our Lady of Częstochowa 
comes from 1577-85, it was rebuilt in 1668, 
1775, and 1907-08. ¬

BYSTRE – pałac
Pałac wzniesiony przez hr. von Richthofen 
w 2. połowie XIX w.

Bystre – palace
The palace was erected by count von 
Richthofen in the second half of the 19th 
century. 

WYSZOGRÓD - pałac
Neobarokowy pałac z XIX/XX w.

Wyszogród - palace
The neo-Baroque palace dates back from the 
turn of the 19th and the 20th centuries.

CIEŚLE – kościół
Późnobarokowy kościół MB Tuchowskiej  
z lat 1716-21. Wyposażenie późnobaro-
kowe z okresu budowy. 

Cieśle – church
Late-Baroque church of Our Lady of Tuchów 

was constructed within the period of 1716-
21. It has late-Baroque interior equipment 
from the time of the construction.

LIGOTA POLSKA – pałac
Pałac z ok. 1886 r., obecnie własność ANR.

Ligota Polska – palace
The palace was constructed about 1886, at 
present it is a property of Agricultural Pro-
perty Agency.  

OSTROWINA – pałac
Neorenesansowy pałac, powstały w wyniku 
przebudowy zespołu dworskiego w 1902 r.,  
po 1945 r. przekazany Domowi Opieki 
Społecznej. 

Ostrowina – palace
The neo-Renaissance palace was constructed 
as a result of rebuilding of a manor house 
complex in 1902, after 1945 the object was 
handed over to a Social Welfare House.

SOKOŁOWICE – dzwonnica
Drewniana dzwonnica alarmowa z 2. po-
łowy XIX w.

Sokołowice – belfry
Wooden alarm belfry from the second half of 
the 19th century.

MOKRADŁA BOGUSZYCKIE 
– pomnikowe dęby
17 przestoi dębowych o obwodzie od 230 cm  
do 450 cm.

Mokradła Boguszyckie – monumental oaks 
17 oak groups, trees of the circumference of 
230-450 cm.

BOGUSZYCE – kościół
Szachulcowy kościół MB Nieustającej 
Pomocy, wzmiankowany w 1318 r., grun-
townie przebudowany w latach 1712-
1714 z fundacji Adama Brauna. 

Boguszyce – church 
The wattle and daub church of Our Lady of 
Perpetual Help was mentioned in documents 
from 1318, the thorough reconstruction in 
the period of 1712-1714 was founded by 
Adam Braun. ¬

BOGUSZYCE – zalew
W pobliżu wsi znajduje się ośrodek wypo- 
czynkowy Relaks z kąpieliskiem i basenem.

Boguszyce – reservoir
Near the village of Boguszyce there is the 
‘Relaks’ recreation centre with a beach and  
a swimming-pool.

BOGUSZYCE – pałac 
Neogotycki pałac pochodzący z ok. 1850 
roku, przebudowany w k. XIX w. 

Boguszyce – palace 
The neo-Gothic palace dates back from 
about 1850, it was rebuilt at the end of the 
19th century. ¬

BOGUSZYCE – Izba Pamięci
Otwarta w 2015 r. Izba powstała w bu- 
dynku świetlicy wiejskiej. Można tu  
zobaczyć: samochody, stare banknoty, 
przedmioty codziennego użytku. 

Boguszyce – Hall of Memory
Opened in 2015, the Hall is located in the 
village common room. It is possible to see 
the following here: cars, old banknotes, or 
household articles.
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ŁUCZYNA – kościół
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
wzniesiony przez ewangelików w 1914 r.  
Wieża z neorenesansowymi oknami na-
kryta szpiczastym dachem. 

Łuczyna – church
The church of the Most Holy Heart of Jesus 
was constructed by the Evangelic community 
in 1914. The tower with neo-Renaissance 
windows is covered with a peaked roof. ¬

STRZELCE – kościół
Kościół św. Józefa z 1856 r. 

Strzelce – church
Church of St. Joseph from 1856 ¬

SIEKIEROWICE – młyn
Opuszczony klasycystyczny młyn wodny, 
zachował jeszcze instalacje typu staw re-
tencyjny, przepust i jaz.

Siekierowice – mill
A deserted Classical water mill has preserved 
its installations, as for instance a retention 
reservoir, a culvert, and a weir.

DOBROSZYCE – pałac
Pałac z lat 1589-1601, przebudowany w latach 
1675-1676 na barokową rezydencję i pono- 
wnie w 1853 r., obecnie własność prywatna.

Dobroszyce – palace
The palace was constructed within the years  
of 1589-1601, and rebuilt in the period of  
1675-1676 into a Baroque residence, and then 
again in 1853. It is a private property at present.

DOBROSZYCE – budynek Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej
Neogotycki sierociniec (Amalienstift) z 1893 
roku, obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wroc-
ławskiej. Obok znajduje się neogotycki 
kościół św. Jadwigi z lat 1894-1895. 

Dobroszyce 
– Caritas of Wrocław Archdiocese house
The neo-Gothic orphanage (Amalienstift) 
dates back from 1893, at present it is used as 
the Special Centre of Education of Caritas of 
Wrocław Archdiocese. Nearby there is a neo-
Gothic church of St. Hedwig from the period 
of 1894-1895. ¬

DOBRA – dwór obronny
Dwór obronny Carlsburg z lat 1631-
1632, wzniesiony przez księcia ziębicko-
oleśnickiego Karola Fryderyka I. Od 1673 r.  
rezydencja księżnych-wdów.

Dobra – defensive manor house 
The Carlsburg defensive manor house from 
the period of 1631-1632 was erected by 
Duke Charles Frederick II of Württemberg-
Oels. From 1673 the object was a residence 
of widowed duchesses. 

DOBRZEŃ – pałac 
Neorenesansowy pałac z 1891 r. wznie-
siony przez Rudolfa von Kulmitz.

Dobrzeń – palace 
The neo-Renaissance palace dates back 
from 1891. It was constructed by Rudolf von 
Kulmitz. ¬

KRAKOWIANY – spichlerz
Rozległy folwark z pięknym barokowym 
lamusem i dużym spichlerzem.

Krakowiany – granary
The vast grange has a beautiful Baroque 
lumber house and a big granary.
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ZAPRĘŻYN – pałac
Neorenesansowy pałac z lat 1880–90, 
obecnie własność prywatna.

Zaprężyn – palace
The neo-Renaissance palace dates back from 
the period of 1880–90, it is a private property 
at present.

ŁOZINA – kościół MB Bolesnej
Poewangelicki kościół MB Bolesnej (obe-
cnie sanktuarium), wzniesiony w latach 
1710-12 w konstrukcji szkieletowej. Drew-
niana wieża-dzwonnica z 1776 r. 

Łozina – church of Our Lady of Sorrows
The post-Evangelical church of Our Lady of 
Sorrows (sanctuary at present), was erected 
within the period of 1710-12 as a timber 
frame construction. It has a wooden tower 
belfry from 1776. 

ŁOZINA – kościół Wniebowzięcia NMP
Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP 
wzniesiony w XV w. i przebudowany w 1676 r.  
Obok grób rodziny von Strachwitz i figura 
św. Jana Nepomucena z 1727 r.

Łozina 
– church of the Assumption of the Virgin 
The Gothic church of the Assumption of 
the Virgin was built in the 15th century and 
reconstructed in 1676. Near the church there 
is the family tomb of the Strachwitz family 
and a Baroque figure of St. John of Nepomuk 
from 1727.

SIEDLEC – pałac 
Pałac z parkiem i folwarkiem z połowy XIX w.,  
po 1945 r. mieścił szkołę podstawową.

Siedlec – palace 
The palace has a park and a grange from the 
half of the 19th century. After 1945 there was 
a primary school.

PASIKUROWICE – kościół
Klasycystyczny kościół św. Józefa Oblubień- 
ca z 1839 r., obok stoi krzyż pojednania.

Pasikurowice – church
The Classical church of St. Joseph the 
Bridegroom dates back from 1839, nearby 
there is a conciliation cross.

DOMASZCZYN – kościół
Późnogotycki kościół Podwyższenia Krzyża  
św., z ok. 1565 r. Jednonawowy, z wieżą 
od zachodu i węższym zakończonym poli-
gonalnie prezbiterium.

Domaszczyn – church
The late-Gothic church of the Exaltation of 

the Holy Cross from about 1565 is a single-
nave object with a tower at its western side 
and a more narrow chancel, polygonal in its 
shape.

SZCZODRE – pałac
Wybudowany w 2. połowie XVII w., prze-
budowany przez królów saskich w latach 
1851-67 na okazałą rezydencję w stylu 
angielskiego neogotyku, zwaną „Śląskim 
Windsorem”. Po 1955 r. rozebrano więk-
szość obiektu. W otaczającym pałac parku 
rośnie kilka pomnikowych dębów. 

Szczodre – palace
The palace was constructed in the second 
half of the 17th century. Reconstructed by 
Saxon kings within the years of 1851-1867 
into a residence of English neo-Gothic, it 
was called the ‘Silesian Windsor.’ After 1955 
the majority of the object was dismantled. 
In the surrounding park there are several 
monumental oak trees. ¬

DŁUGOŁĘKA – kościół
Barokowy kościół św. Michała Archanioła 
powstał w latach 1715-22. Portal zwień-
czony jest kartuszem z napisem w języku 
niemieckim i polskim.

Długołęka – church
The Baroque church of St. Michael the 
Archangel was constructed within the period 
of 1715-22. The portal is crowned with  
a cartouche with an inscription in German 
and Polish. 

KAMIEŃ – pałac 
Pałac z 2. połowy XIX w. Posiada piętrowy 
ryzalit z klasycystycznym szczytem i tarczą 
herbową. W elewacji ogrodowej znajduje 
się drugi parterowy ryzalit. 

Kamień – palace
The palace from the second half of the 19th 
century has a storeyed avant-corps with a Clas- 
sical gable and a escutcheon. In the back 
elevation there is another single-storeyed 
avant-corps.

BOROWA – kościół
Kościół MB Królowej Polski wznieśli w 1771 r.  
ewangelicy na miejscu wcześniejszej świą- 
tyni, neoromańska wieża pochodzi z 1865 r. 

Borowa – church
The church of Our Lady the Queen of Poland 
was erected by the Evangelical community in 
1771 at the spot of a former church, the neo-
Romanesque tower dates back from 1865. 

BOROWA – pałac
Okazały pałac z 1905 r., w latach 1780-
1945 należał do znanej rodziny pruskich 
hrabiów von Schwerin. Od 2005 r. obiekt 
jest własnością prywatną.

Borowa – palace
The impressive palace was constructed in 
1905, from 1780 to 1945 it belonged to the 
family of von Schwerin, a well-known house 
of Prussian counts. Since 2005 the object has 
been a private property.

BRZEZIA ŁĄKA – kościół 
Kościół św. Mikołaja, wzniesiony w XIV/XV w.,  
przebudowany na barokowy w latach 
1707-35. We wnętrzu barokowy wystrój 
z gotyckimi rzeźbami.

Brzezia Łąka – church 
The church of St. Nicolas was built at the turn 
of the 14th and the 15th centuries, then it was 
reconstructed into Baroque style within the 
period of 1707-35. In the interiors there are 
Baroque decorations and Gothic sculptures.

KIEŁCZÓW – kościół
Klasycystyczny kościół MB Różańcowej 
wybudowano w latach 1790-92, posiada 
wysoką na ponad 35 m wieżę.

Kiełczów – church
The Classical church of Our Lady of the 
Rosary was constructed within the years of 
1790-92, with an over 35-metres-high tower.

STAWY BOROWSKIE – pomniki przyrody
Na skraju lasu koło Borowej rośnie pom-
nikowy dąb. Kolejne pomnikowe dęby 
rosną na grobli, położonej na północ od wsi  
Bielawa.

Stawy Borowskie – natural monuments 
At the edge of a forest near Borowa there is a mo- 
numental oak tree. Others grow on a dike loca- 
ted to the north from the village of Bielawa.
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DOBRZYKOWICE – kościół
Barokowy kościół Narodzenia NMP, wznie-
siono w latach 1753-57. Wyposażenie 
rokokowe z XVIII w., gotycka Pieta z po-
czątku XV w. 

Dobrzykowice – church
The Baroque church of the Nativity of Virgin 
Mary was constructed within the period of 
1753-57. There are Rococo decorations from 
the 18th century, and a Gothic Pieta from the 
beginning of the 15th century.

DOBRZYKOWICE 
– domy Kargula i Pawlaka ¬

We wsi kręcono sceny do znanej trylogii 
filmowej „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” 
i „Kochaj albo rzuć”, tu znajdowały się 
słynne zagrody Kargula i Pawlaka. Domy 
oznaczono odpowiednią tablicą. 

Dobrzykowice 
– houses of Kargul and Pawlak
In the village, scenes were filmed for the well-
known trilogy ‘Sami swoi’, ‘Nie ma mocnych,’ 
and ‘Kochaj albo rzuć,’ it is here where the 
famous farmhouses belonging to Kargul and 
Pawlak were located. The houses have been 
marked with appropriate plaques. ¬

NADOLICE WIELKIE – skansen
W domowym muzeum można zobaczyć 
przedmioty, odzież i dawne sprzęty użyt-
ku domowego. Obok znajduje się skansen 
rolny z dawnymi narzędziami. 

Nadolice Wielkie – heritage park
In the home museum it is possible to see 
objects, clothes, or household articles. 
Nearby there is a farmhouse heritage park 
presenting old tools. ¬

NADOLICE WIELKIE 
– cmentarz żołnierzy niemieckich
Niemiecki cmentarz wojenny połączony 
jest z parkiem Pokoju, pochowani są tutaj 
niemieccy żołnierze, polegli na Dolnym 
Śląsku w latach 1939-45.

Nadolice Wielkie 
– cemetery of German soldiers 
The German war cemetery is connected with 
the Park of Peace, German soldiers are buried 
here, who died in Lower Silesia within the 
period of 1939-45.

CHRZĄSTAWA WIELKA – kościół
Okazały neogotycki kościół zbudowano 
w latach 1859-64 wg projektu  Alexisa Lan- 
gera. Świątynia posiada wysokie wieże 
ozdobione pinaklami.

Chrząstawa Wielka – church
The impressive neo-Gothic church was 
constructed within the years of 1859-64 
according to the design of Alexis Langer. 
The church has characteristic high towers 
ornamented with pinnacles. 

JEZIORO BAJKAŁ
Niewielki zbiornik powstały w dawnym 
wyrobisku żwiru i gliny obok starego koryta  
Odry. Korzystają z niego wędkarze i ama-
torzy wypoczynku nad wodą.

Bajkał Lake
The small reservoir was created in an old 
gravel and clay excavation pit, near the old 
bed of the Oder river. The place is popular 
among anglers and those who like water 
recreation.

GAJKÓW – kościół
Barokowy kościół św. Małgorzaty wznie-
siony został w 1713 r., wyposażenie głów-
nie barokowe z początku XVIII w. 

Gajków – church
The Baroque church of St. Margaret was 
erected in 1713, it has mainly Baroque 
decorations from the beginning of the 18th 
century.

JANOWICE – elektrownia wodna
Elektrownia stanowi część stopnia wodne-
go Janowice i została zbudowana w latach 
1920-23. Położona jest na skracającym 
zakola Odry Kanale Janowickim.

Janowice – hydro-electric power station 
The power station is a part of the Janowice 
barrage and it was constructed within the 
years of 1920-23. It is located on the Janowice 
Canal, which shortens the meanders of the 
Oder river.

WOJNOWICE – kościół
Klasycystyczny kościół św. Wawrzyńca 
powstał w latach 1801-03, w 1889 r. zbu-
dowano ceglaną neoromańską wieżę. 
Obok stoi granitowy krzyż pojednania.

Wojnowice – church
The Classical church of St. Lawrence was 
constructed within the period of 1801-03, in 
1889 the neo-Romanesque brick tower was 
built. Nearby there is a granite conciliation 
cross.
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MIŁOSZYCE – panteon
Znajdująca się na terenie cmentarza kaplica  
w formie panteonu zbudowana została  
ok. 1920 r. dla uczczenia mieszkańców 
poległych w czasie 1. wojny światowej. 

Miłoszyce – pantheon
Located within the area of the cemetery 
chapel of the form of a pantheon was constru- 
cted about  1920 to honour the local inhabi-
tants who were killed during World War I.

MIŁOSZYCE – kościół
Barokowy kościół św. Mikołaja Biskupa 
powstał w latach 1714-16, przebudowany 
w latach 1905-09. 

Miłoszyce – church
The Baroque church of St. Nicolas the Bishop 
was erected within the period of 1714-16 and  
was reconstructed within the years of 1905-09. 

JELCZ-LASKOWICE – pałac ¬

Pałac rodu von Saurma-Jeltsch, sięgający 
XVI w., obecny neorenesansowy kształt 
uzyskał w 1886 r. Obecnie siedziba Urzędu 
Miasta i Gminy. 

Jelcz-Laskowice – palace
The palace, reaching back to the 16th century, 
belonging the von Saurma-Jeltsch family, 

was given the present neo-Renaissance 
shape in 1886. At present the object is the 
seat of the Town and Commune Office. 

JELCZ-LASKOWICE 
– kościół św. Stanisława
Barokowy kościół św. Stanisława Biskupa 
zbudowano w 1660 r. z tzw. muru prus-
kiego, wewnątrz drewniany prospekt or-
ganowy. 

Jelcz-Laskowice – church of St. Stanislaus
The Baroque church of St. Stanislaus 
the Bishop was built of timber framing 
construction in 1660, inside there is  
a wooden organ casing. ¬

JELCZ-LASKOWICE 
– ruiny zamku na wodzie
Położony w zakolu Odry zamek ksią-
żęcy został zbudowany w XIV w., po  
zniszczeniu w pożarze w 1623 r. pozo-
staje w stanie trwałej ruiny.

Jelcz-Laskowice 
– ruins of castle on water 
The ducal castle located in a curve of the 
Oder river was built in the 14th century, 
after the fire in 1623 the object stays in the 
state of a permanent ruin.

MINKOWICE OŁAWSKIE 
– kościół św. Jana Nepomucena
Szachulcowy kościół św. Jana Nepo-
mucena wzniesiono w 1716 r., betonowa 
wieża pochodzi z 1937 r.

Minkowice Oławskie 
– church of St. John of Nepomuk 
The wattle and daub church of St. John 
of Nepomuk was erected in 1716, the 
concrete tower dates back from 1937.

LAS JANIKÓW 
– Dom Myśliwski Hubertówka
Dom Myśliwski położony jest na skraju 
Lasu Janików, w pobliżu Obszaru Natura  
2000 Dąbrowy Janikowskie i urządzo-
nego miejsca odpoczynku.

Janików Forest – Dom Myśliwski 
‘Hubertówka’ Hunting Lodge
The hunting Lodge is located at the edge 
of the Janików Forest, near the ‘Dąbrowy 
Janikowskie’ Natura 2000 Site and near an 
arranged resting spot.

IMPREZY

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Organizowana co roku w czerwcu impre-
za, na którą składa się dwudniowy rajd 
rowerowy i spływ kajakowy, odbywająca 
się pod hasłem „Ścieżkami Dobrej i Widawy”. 

Kupala Night
Organized every year in June, the event 
is held with the theme ‘Ścieżkami Dobrej 
i Widawy’ (Along the Paths of Dobra and 
Widawa), which includes a two-day bicycle 
rally and a canoeing trip. ¬

JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO
Jarmark organizowany jest na oleśnickim 
rynku we wrześniu, można tu zakupić 
regionalne wyroby i smakołyki, ręcznie 
robione produkty z bawełny, wikliny, 
ceramiki, papieru. Ponadto Jarmark uś-
wietniają występy lokalnych zespołów 
ludowych, a także organizowany jest  
konkurs: bicie rekordu lepienia pierogów. 

Local Product Fair
The Fair is organized in Oleśnica central 
market square in September. It is possible 
to buy local products and delicacies here, 
as for instance hand-made products of 
cotton, wicker, pottery, or paper. The Fair 
is added splendour to by performances of 
local folk bands, and also there is breaking 
the record at pasting up pierogi. ¬

WYSTAWA PRODUKTU LOKALNEGO
Wystawa organizowana jest przy okazji 
innych imprez gminnych, odbywających 
się we wrześniu. Można na niej kupić 
wyroby rękodzielnicze, ceramikę, obrazy 
oraz spróbować lokalnych wyrobów 
kulinarnych. 

Local Product Exhibition
The Exhibition is organized together with 
other commune events held in September. 
At the Exhibition it is possible to purchase 
local handicraft products, as pottery or 
paintings, it is also possible to try local 
delicacies. ¬

https://en.wikipedia.org/wiki/Post_and_lintel
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Projekt realizowany przez LGD Dobra Widawa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi IV LEADER, działanie 4.31 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica, tel. 71/ 314 32 01
e-mail: biuro@dobrawidawa.pl
www.dobrawidawa.pl

www.dobrawidawa.pl

‘DOBRA WIDAWA’ LOCAL ACTION GROUP

‘DOBRA WIDAWA’ LOCAL ACTION GROUP

Gmina 
MIĘDZYBÓRZ 
1  Międzybórz – kościół ewangelicki 

 evangelical church
2 Niwki Kraszowskie – Diabelski Kamień

 Devil’s Rock
3 Dziesławice 

 – kościół drewniany / wooden church
Gmina 
SYCÓW
4 Syców – kościół śś. Piotra i Pawła

 church of Sts Peter and Paul
5 Syców – zespół pałacowy 

 palace complex with a park
6 Syców - park / park
7 Zalew Stradomia / Stradomia Reservoir

Gmina 
DZIADOWA KŁODA
8 Dalborowice - pałac  / palace
9 Radzowice – kościół  / church

10 Arboretum Leśne im. S. Białoboka
 Forest Arboretum of S. Białobok

Gmina 
WILKÓW

11 Jakubowice – pałac / palace
12 Pszeniczna – gorzelnia / distillery
13 Wilków - kościół / church

Gmina 
BIERUTÓW

14 Stronia – kościół / church
15 Bierutów – zamek / castle
16 Kijowice – krzyż pojednania
 conciliation cross
Gmina 
OLEŚNICA

17 Smolna – kościół / church
18 Ostrowina – pałac / palace
19 Boguszyce – pałac / palace

Gmina 
DOBROSZYCE

20 Dobroszyce – pałac / palace
21 Dobroszyce – klasztor / monastery
22 Dobrzeń – pałac / palace

Gmina 
DŁUGOŁĘKA

23 Łozina – kościół Wniebowzięcia NMP
         church of the Assumption of the Virgin
24 Szczodre – pałac / palace
25 Borowa – pałac / palace

Gmina 
CZERNICA

26 Dobrzykowice – domy Kargula 
          i Pawlaka / house of Kargul and Pawlak
27 Nadolice Wielkie 
 – skansen / heritage park
28 Chrząstawa Wielka – kościół / church

Gmina 
JELCZ LASKOWICE

29 Miłoszyce – kościół / church
30 Jelcz-Laskowice – pałac / palace
31 Minkowice Oławskie 
 – kościół św. Jana Nepomucena
 church of St. John of Nepomuk

ATRAKCJE
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