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Dąbrowa - zielona, spokojna i bezpieczna gmina. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie 
stolicy województwa Opola. To wyjątkowy, ciągle jeszcze niedoceniony poligon wrażeń 
dla turysty szukającego bliskiego kontaktu z harmonią natury. Miłośnicy ciszy i spokoju, 
fotografiki przyrodniczej, zbieracze grzybów, a przede wszystkim fani rowerowych wypadów 
za miasto, znajdą tu dla siebie doskonałe miejsce.

Szlak doliną Odry, rozległe tereny rolnicze, brak przemysłu ciężkiego, różnorodność 
krajobrazów, z dala od zgiełku ulic oraz głośnych ruchliwych centrów handlowych sprawi, 
że docenimy wartość tych miejsc. Dąbrowskie szlaki rowerowe to  ponad 60 km wytyczonych, 
oznakowanych polnych i leśnych tras. Szlak główny prowadzi nas przez 9 miejscowości. 
Obok tego wytyczony jest szlak prowadzący po obszarze chronionego krajobrazu „Borów 
Niemodlińskich”, a dolina Odry umożliwia układanie tras w formie pętli.

Poruszanie się oznakowanymi szlakami zaprowadzi nas również do gmin sąsiednich, np. 
Niemodlina i Lewina Brzeskiego. Stamtąd jechać możemy dalej, i dalej... Najodważniejsi 
sympatycy rowerowych, dalekobieżnych wypraw przez powiat nyski dojadą aż do czeskiego 
Jesenika. Szlak tylko w jednym miejscu przecina droga krajowa nr 46, jednak jest tam 
bezpiecznie, ponieważ funkcjonuje sygnalizacja świetlna. Za to do Opola dojedziemy  przez 
Sławice (wyjazd koło Makro).

Są co najmniej trzy świetne powody, by do Dąbrowy i po Dąbrowie wybrać się rowerem. 
Wygoda, czyli lokalizacja gminy, możliwości komunikacyjne oraz liczne dobrze ubite drogi. 
Harmonia natury, Bory Niemodlińskie, Grądy Odrzańskie, Rezerwat  Prądy, obszar „Natura 
2000”, drapieżny błotniak, kormorany, dzięcioły, rzadko spotykane czarne bociany, piękny 
krajobraz, malownicze polne drogi, stawy…  I wreszcie gwarancja wypoczynku. Gmina to 
atrakcyjne, zielone i przyjazne miejsce nie tylko do zamieszkania, ale również do uprawiania 
wszelkich form wypoczynku związanego również z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa 
leśnego) czy wypoczynku nad wodą.  

Szlaki rowerowe zaplanowano tak aby nacieszyć i oko i duszę. Możemy ruszyć w głuszę 
zmąconą tylko ćwierkaniem ptaków lub śladami historii, zwiedzając zabytkowe miejsca          
i mijając przydrożne krzyże i kapliczki.

Do zobaczenia na szlaku…

Dąbrowa - zielona, klidná a bezpečná obec. Leží v bezprostřední blízkosti krajského 
města Opole. Jedinečná a stále ještě nedoceněná oblast pro turisty hledající blízký kontakt 
s harmonií přírody. Dokonalé místo pro všechny milovníky ticha a klidu, přírodní fotografie, 
houbaře a zejména cyklisty, kteří rádi podnikají výlety z města.

Stezka údolím Odry, rozlehlé zemědělské oblasti bez zásahů těžkého průmyslu, rozličné 
výhledy do krajiny, daleko od vřavy ulic a ruchu obchodních center, díky tomu doceníme 
hodnotu těchto míst. Dabrowské cyklistické trasy zahrnují více než 60 km vymezených               
a označených polních i lesních cest. Hlavní trasa nás provede přes 9 městeček. Sousedící 
stezka vytyčená podél chráněné krajinné oblasti „Bory Niemodlińskie” a údolí Odry umožňuje 
plánování okružních cest. 

Po značených stezkách se dostaneme také do vedlejších obcí, např. Niemodlina a Lewina 
Brzeskiego. Odkud může pokračovat dál a dál... Nejodvážnější fanoušci cyklistiky a dlouhých 
výprav mohou přes okres u Nisy dojet až do českého Jeseníku. Trasu pouze v jednom místě 
protíná krajská silnice č. 46, ale i zde je bezpečí zaručeno díky světelné signalizaci. Do Opole 
lze dojet přes Sławice (výjezd u Makra).

Existují nejméně tři přesvědčivé důvody, proč se do Dąbrowy a na cestování kolem ní vypravit 
na kole. Pohodlí, tedy poloha obce, komunikační možnosti a četné dobře vystavěné cesty. 
Harmonie přírody, Bory Niemodlińskie, Grądy Odrzańskie, Rezervace Prądy, oblast „Natura 
2000”, dravý moták, kormoráni, datli, vzácně se vyskytující černí čápi, pěkná krajina, malebné 
polní cesty, rybníky... A hlavně záruka odpočinku. Obec je atraktivní, „zelené” a otevřené 
místo nejen k ubytování ale také k různým odpočinkovým aktivitám včetně těch lesních 
(sběr lesních plodů) či pobytu u vody.  

Cyklistické stezky byly projektovány tak, aby potěšily oko i duši. Můžeme se vydat do ticha 
přerušovaného jen cvrlikáním ptáků či po stopách historie při návštěvách památek a po 
cestě míjet kříže a kapličky.

Uvidíme se na stezce...
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„ROWEREM PO SZLAKU DĄBROWSKIM”

TRASY ROWEROWE NA TERENIE GMINY DĄBROWA

TRASY ROWEROWE:

I . ROWEREM PO GŁÓWNYM SZLAKU DĄBROWSKIM (WRZOSKI – CHRÓŚCINA – 
DĄBROWA – CIEPIELOWICE – KARCZÓW – „LEŚNY DWÓR” – NAROK – „GRĄDY 
ODRZAŃSKIE” – NIEWODNIKI – ŻELAZNA – HENRYKÓW – SŁAWICE – OPOLE) – znaki 
czerwone, długość 36 km.

Główny Szlak Dąbrowski prowadzi przez 9 miejscowości Gminy Dąbrowa. Przyjemna 
i niewymagająca trasa wiedzie  w większości nawierzchniami gruntowymi, a tylko  na 
niewielkich odcinkach drogą asfaltową. Momentem wymagającym wzmożonej czujności  
jest przecięcie drogi krajowej nr 46 w miejscowości Dąbrowa (istnieje tu sygnalizacja 
świetlna). Szlak o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, daje też możliwość 
zapoznania się z bogatym dziedzictwem kulturowym gminy. Odwiedzane wsie, zabytkowe 
obiekty, ciekawe historie, a czasami tajemnice i zagadki mogą stanowić dla uważnego 
rowerzysty źródło niezapomnianych  wrażeń.

II. ROWEREM PRZEZ DOLINĘ ODRY

Szlaki rowerowe przebiegające przez 
dolinę Odry to dwie pętle dające możliwość 
rozpoczęcia trasy w dowolnym punkcie                  
i powrotu do miejsca startu. Ze względu 
na niewielką długość i typowo rekreacyjny 
charakter świetnie nadają się na weekendowe, 
rodzinne wyprawy. Usytuowanie na terenie 
pokrytym lasami i łąkami oraz z dużą ilością 
cieków wodnych, starych koryt rzecznych, 
czy też pozostałościami rozlewisk i stawów, 
sprawia, iż są to szlaki o wybitnych walorach 
krajobrazowo – przyrodniczych. 

TRASA 1 - MAŁA PĘTLA ODRZAŃSKA 
(SŁAWICE – HENRYKÓW – ŻELAZNA – 
„CZARNY STAW” – ŻELAZNA – SŁAWICE) 
– znaki czerwone i czarne, długość 14 km
TRASA 2 - DUŻA PĘTLA ODRZAŃSKA 
(NIEWODNIKI – GRĄDY ODRZAŃSKIE – 
NAROK – „LEŚNY DWÓR”  – HENRYKÓW – 
ŻELAZNA – NIEWODNIKI) – znaki czerwone 
i czarne, długość 18 km.

CYKLOTRASY:

I . NA KOLE PO HLAVNÍ DĄBROWSKÉ STEZCE (WRZOSKI – CHRÓŚCINA – DĄBROWA 
– CIEPIELOWICE – KARCZÓW – „LEŚNY DWÓR” – NAROK – „ODERSKÉ LUŽNÍ LESY” – 
NIEWODNIKI – ŻELAZNA – HENRYKÓW – SŁAWICE – OPOLE) – červená značka, délka 
36 km.

Hlavní Dąbrowská stezka protíná 9 místních částí obce Dąbrowa. Příjemná a nenáročná 
trasa vede z velké části po nezpevněných površích, pouze na několika úsecích po asfaltové 
cestě. Okamžikem vyžadujícím zvýšenou pozornost je křížení se státní silnicí č. 46 v obci 
Dąbrowa (je zde světelná signalizace). Trasa nabízí bohaté přírodní a krajinné zajímavosti     
i možnost seznámit se s bohatým kulturním dědictvím obce. Navštívené obce, památkové 
objekty, zajímavá historie, někdy také tajemství a záhady mohou být pro pozorného cyklistu 
zdrojem nezapomenutelných zážitků.

II. NA KOLE ÚDOLÍM ODRY

Cyklotrasy protínající údolí Odry tvoří dva okruhy, které umožňují zahájit trasu v libovolném 
bodu a opět se do něj vrátit. Vzhledem k malé délce a typicky rekreačnímu charakteru jsou 
vhodné pro víkendové rodinné výlety. Trasa vede krajinou, kterou pokrývají lesy a louky        
i velké množství vodních toků, starých říčních koryt, pozůstatky mokřadů a rybníků, jedná 
se tedy o krajinné celky bohaté na přírodní zajímavosti. 

TRASA 1 – MALÝ ODERSKÝ OKRUH (SŁAWICE – HENRYKÓW – ŻELAZNA – „CZARNY 
STAW” – ŻELAZNA – SŁAWICE) – červená a černá značka, délka 14 km
TRASA 2 – VELKÝ ODERSKÝ OKRUH (NIEWODNIKI – ODERSKÉ LUŽNÍ LESY – NAROK – 
„LEŚNY DWÓR”  – HENRYKÓW – ŻELAZNA – NIEWODNIKI) – červená a černá značka, 
délka 18 km.

„NA KOLE PO DĄBROWSKÉ STEZCE”

CYKLOTRASY NA ÚZEMÍ OBCE DĄBROWA
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III. ROWEREM PRZEZ BORY NIEMODLIŃSKIE 
(„OSTOJA JELEŃ” – SIEDLISKA – REZERWAT „PRĄDY” 
– DĄBROWA – CIEPIELOWICE – NOWA JAMKA – STAW 
SANGÓW – GOŚCIEJOWICE MAŁE – GOŚCIEJOWICE – 
NIEMODLIN – SADY – GRODZIEC – SIEDLISKA) – znaki 
czerwone i czarne (na terenie Gminy Dąbrowa) i znaki 
czerwone i zielone (na terenie Gminy Niemodlin), 
długość 19 km (na terenie Gminy Dąbrowa) i 20 km 
(na terenie Gminy Niemodlin)

Szlak prowadzący przez Bory Niemodlińskie dzięki 
wykorzystaniu tras rowerowych Gminy Niemodlin 
daje możliwość wykonania pętli i powrotu do miejsca 
startu. Łączna długość trasy to 39 km (19  km na terenie 
Gminy Dąbrowa). Wytyczony, w dużej części, na 
obszarze chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 
posiada wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe. 
Na szczególną uwagę zasługuje tu rezerwat „Prądy”                    
z unikatowymi  torfowiskami oraz staw Sangów będący 
siedliskiem wielu gatunków ptaków wodno – błotnych.

III. NA KOLE NIEMODLIŃSKÝMI BORY („OSTOJA JELEŃ” – SIEDLISKA – REZERVACE 
„PRĄDY” – DĄBROWA – CIEPIELOWICE – NOWA JAMKA – RYBNÍK SANGÓW – 
GOŚCIEJOWICE MAŁE – GOŚCIEJOWICE – NIEMODLIN – SADY – GRODZIEC – SIEDLISKA) 
– červená a černá značka (na katastru obce Dąbrowa) a červená a zelená značka 
(na katastru obce Niemodlin), délka 19 km (na katastru obce Dąbrowa) a 20 km (na 
katastru obce Niemodlin)

Trasa vedoucí Niemodlińskými borovými lesy umožňuje díky využití cyklotras obce 
Niemodlin vytvořit okruh a vrátit se do místa startu. Celková délka trasy činí 39 km (19 km 
na území obce Dąbrowa). Uvedená trasa vede z velké části chráněnou krajinnou oblastí 
„Niemodlińské bory”, z přírodního a krajinného hlediska je tedy velice poutavá. Zvláštní 
pozornost si zasluhuje rezervace „Prądy” („Proudy“) s unikátními rašeliništi a rybník Sangów, 
který je sídlištěm mnoha druhů vodních ptáků.
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MÍSTA, KTERÁ SI NENECHEJTE UJÍT:

CHRÓŚCINA 

Chróścina je obec, která vznikla v raném středověku. První důvěryhodná zmínka o její existenci 
se objevuje roku 1274. Název místa je odvozen od „houští, křoví“, je tedy spojen s topografickým 
umístěním obce. Do roku 1810 byla Chróścina v majetku kláštera v Czarnowąsích. Po sekularizaci se 
Chróścina dostala do soukromých rukou a v roce 1818 ji zakoupil hrabě von Gaffrona. K rozvoji vsi došlo 
v 2. polovině 19. stol. poté, co ves v roce 1843 protnula železniční trať. V této době také fungoval pivovar 
a lihovar, ve dvou rybnících byly chovány ryby. V 60. letech 19. stol se stal vlastníkem chrościnského 
majetku hrabě von Bünau.  V roce 1886 ho vlastnil (spolu s poplužním dvorem Wullesruh) Maximilián 
von Strachwitz. Na konci 90. let 
19. stol. se stal majitelem Tadeusz 
Szymonski. S ním je nutné spojovat 
výstavbu nového dvorce a úpravu 
parku. V roce 1912 získal majetek 
Georg Gerstenberg, který po jeho 
smrti připadl v roce 1934 dědicům. 
Z bohaté historie obce se zachovaly 
mnohé architektonické památky.  
K nejhodnotnějším památkám 
patří: komplex šlechtického dvorce 
s parkem, kostel s gotickou zvonicí 
a dřevěný větrný mlýn.

MIEJSCA, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ:

CHRÓŚCINA 

Chróścina to wieś powstała we wczesnym średniowieczu. Pierwsza wiarygodna wzmianka o jej 
istnieniu pojawiła się w 1274 roku. Nazwa miejscowości wywodzi się  od gąszczu, zarośli  i jest  związana 
z jej układem topograficznym. Do 1810 roku Chróścina była własnością klasztoru w Czarnowąsach.    
Po sekularyzacji Chróścina dostała się w prywatne ręce i w 1818 r. kupił ją hrabia von Gaffrona. Rozwój 
wsi nastąpił w 2. połowie XIX w., po tym, jak w 1843 r. przez teren wsi pociągnięto linię kolejową.             
W tym okresie funkcjonował też browar i gorzelnia, a w dwóch stawach hodowano ryby. W latach 
60. XIX w. właścicielem majątku został hrabia von Bünau.  W 1886 r. właścicielem majątku (wraz  
z folwarkiem Wullesruh) był Maksymilian von Strachwitz. Pod koniec lat 90. XIX w. właścicielem majątku 
był Tadeusz Szymonski. Z nim należy wiązać budowę w 1889 r. nowego dworku i uporządkowanie 
parku. W 1912 roku majątek nabył Georg Gerstenberg, a po jego śmierci w 1934 r. schedę objęli 
spadkobiercy. Po bogatej historii wsi zostały liczne pamiątki architektoniczne. Najcenniejsze zabytki 
to: zespół pałacowo – parkowy, kościół z gotycką dzwonnicą oraz wiatrak kożlak.
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CIEPIELOWICE 

Ciepielowice powstały najprawdopodobniej w średniowieczu. Niestety, niewiele informacji 
z tamtego okresu zachowało się do dzisiaj. Pierwsze wzmianki na temat miejscowości pochodzą  
z 1679 r. W połowie XVIII w. właścicielem Ciepielowic był niejaki baron von Poronlin. Pod koniec 
XVIII w. wieś należała do Franciszka Ksawerego von Biedau. Nowy właściciel był inicjatorem budowy 
pałacu w Ciepielowicach. W 1841 r. samodzielny wcześniej majątek Ciepielowice kupiła rodzina 
von Ziegler-Klipphausen, która już od 1788 r. posiadała położony w sąsiedztwie majątek Dąbrowa.  
Od tego czasu, aż do II wojny światowej Ciepielowice związane były z dobrami w Dąbrowie.  
W 1898 r. dominium Dąbrowa – w skład, którego wchodziły Ciepielowice – trafiło w ręce niezwykle 
bogatego rodu Hochbergów z Pszczyny. Księga adresowa z 1926 r. podaje, że właścicielem 
dominium Dąbrowa, a tym samym Ciepielowic, był hrabia Hermann zu Solms-Baruth. 

CIEPIELOWICE 

Ciepielowice vznikly nejpravděpodobněji 
ve středověku. Bohužel se do dnešní 
doby z tohoto období zachovalo pouze 
minimum informací. První zmínky o tomto 
místě pocházejí z roku 1679. V polovině 18. 
stol se majitelem Ciepielowic stal baron 
von Poronlin. Koncem 18. stol. patřila ves 
Františkovi Xaverovi von Biedau. Nový 
majitel byl iniciátorem výstavby zámečku 
v Ciepielowicích. V roce 1841 koupila 
dříve samostatný majetek Ciepielowice 
rodina von Ziegler-Klipphausen, která 
vlastnila sousední panství Dąbrowa 
již v roce 1788. Od této doby až do 2. 
světové války byly Ciepielowice spojeny s 
majetky v Dąbrowě. V roce 1898 připadlo 
panství Dąbrowa, jehož součástí byly  
i Ciepielowice, do rukou zámožného rodu 

Hochbergů z Pszczyny. Adresář z roku 1926 
uvádí, že majitelem panství Dąbrowa a také 
Ciepielowic je hrabě Hermann zu Solms-
Baruth. Hrabě byl posledním vlastníkem 
panství. Mezi lety 1913 a 1926 nechal hrabě 
ke stávajícímu sídlu přistavět z východní 
strany nové křídlo, které bylo situováno 
příčně ke křídlu vybudovanému kolem 
roku 1800. Největší atrakcí pro turisty 
vyhledávající zážitky je v Ciepielowicích 
bezpochyby chátrající komplex panství. 
Nejstarší část jeho zástavby pochází z konce 
18. století a další z přelomu 19. a 20. století. 
Pozornost si zaslouží také kaplička sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1861. V Ciepielowicích 
si něco pro sebe najdou také milovníci 
přírody, např. krušinu olšovou nebo exotické 
dendrologické úkazy v parku kolem 
zámečku.

Pomnik Ofiar Kresów Wschodnich

Ciepielowicki staw

Przystanek rowerowy

Hrabia był ostatnim właścicielem dominium. Między 1913 r. a 1926 r. hrabia kazał dobudować do 
istniejącego pałacu od strony wschodniej nowe skrzydło ustawione prostopadle do skrzydła wzniesionego  
ok. 1800 r. Największą atrakcją w Ciepielowicach, dla szukających wrażeń turystów, jest niewątpliwie 
popadający w ruinę zespół zabudowy dworskiej. Najstarsza część jego zabudowy pochodzi z końca XVIII w.,  
a kolejne z przełomu XIX i XX w. Na uwagę zasługuje również kapliczka św. Jana Nepomucena z 1861 r. 
W Ciepielowicach znajdą też coś dla siebie miłośnicy przyrody m.in. kruszynę pospolitą oraz egzotyczne 
okazy dendrologiczne w parku koło pałacu.

Ciepielowice Spichrz



„CZARNY STAW” 

Przykładem starorzecza jest leżący na północ od miejscowości Żelazna, Czarny Staw. Jak głosi legenda 
podczas wojny trzydziestoletniej (1618–1648) przebywający na Śląsku Szwedzi dowiedziawszy się            
o złożach rudy żelaza w okolicach Żelaznej przybyli tu i rozpoczęli ich eksploatację. Miejscowa ludność 
brała udział w wydobyciu i budowie prowizorycznych hut. Miało to trwać kilka lat. Świadectwem 
tamtych dni ma być właśnie Czarne Jezioro (Czarny Staw), na terenie którego znaleziono bogate złoża 
tego surowca. Wraz z odejściem wojsk szwedzkich huty miały zostać zniszczone. Obecnie, ze względu 
na swoje położenie i walory przyrodnicze, Czarny Staw to prawdziwa gratka dla miłośników przyrody  
i wypoczynku na świeżym powietrzu.

„CZARNY STAW” („ČERNÝ RYBNÍK“)

Příkladem starého povodí je Czarny Staw ležící na sever od obce Żelazna. Jak vypráví legenda, za 
třicetileté války (1618–1648) sem přišli Švédové pobývající ve Slezsku, kteří se dozvěděli o ložiscích 
železné rudy v okolí Żelazné, a začali s její těžbou. Místní lidé se podíleli na dobývání a výstavbě 
provizorních hutí. To trvalo několik let. Svědectvím těchto dnů je právě Czarne Jezioro (Czarny Staw)/
Černé jezero (Černý rybník), na jehož ploše byla nalezena ložiska této suroviny. Spolu s odchodem 
švédských vojsk byly hutě s největší pravděpodobností zničeny. V současné době, vzhledem ke svému 
položení a přírodnímu bohatství představuje Czarny Staw skutečnou příležitost pro milovníky přírody 
a odpočinku na čerstvém vzduchu.
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DĄBROWA 

Dąbrowa je poprvé zmiňována v knize 
vratislavského biskupství kolem roku 1300. 
Název vesnice pochází od slova dąbrowa, las 
dębowy (doubrava, dubový les), což poukazuje 
na topografický charakter pojmenování. 
Původní osada byla založena na vyvýšenině 
převyšující okolí, bezprostředně spojené s hlavní 
obchodní stezkou spojující Niemodlin s Opolí. 
Kolem roku 1300 již v Dąbrowě existoval kostel, 
který byl podřízen vratislavskému biskupství. 
Pravděpodobně od samého začátku byl kostel 
zasvěcen sv. Vavřinci Mučedníkovi. Na počátku 
17. stol. se obec ocitla v rukou představitelů rodu 
von Tschetschau-Mettich, kteří byli jejími majiteli 
po více než 125 let. Prvním z rodu byl Joachim 
von Tschetschau-Mettich. Jelikož disponoval 
ohromným majetkem, rozhodl se vložit peníze 
do výstavby rezidence v Dąbrowě. 10. října 1740 
Mettichowé prodávají Dąbrowu, Sokolniki, 
Skarbiszów, Cerekwice a Chmielowice Františku 
Janovi Larischovi. Larischové pak spravovali 
panství do roku 1769. V témže roce se dąbrowské 
panství ocitlo v rukou Prittwitzů, kterým 
patřilo do roku 1788. V roce 1788 se do zámku 
nastěhoval Jan Řehoř Ziegler-Klipphausen, který 
z něj vytvořil hospodářské centrum pro všechny 
své državy. V roce 1805 předal Jan Řehoř sídlo  
v Dąbrowě nejstaršímu synovi Ludvíkovi. 

DĄBROWA 

Dąbrowa po raz pierwszy wzmiankowana jest 

w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego 

ok. 1300 r. Nazwa wsi pochodzi od wyrazu 

dąbrowa, las dębowy, co wyraźnie wskazuje 

na jej topograficzny charakter. Pierwotna 

osada założona została na górującym nad 

okolicą wzniesieniu połączonym bezpośrednio                            

z głównym szlakiem komunikacyjnym łączącym 

Niemodlin z Opolem. Około 1300 r. w Dąbrowie 

istniał już kościół, który podlegał biskupstwu 

wrocławskiemu. Prawdopodobnie od samego 

początku kościół nosił wezwanie św. Wawrzyńca 

Męczennika. W początkach XVII w. miejscowość 

znalazła się w rękach przedstawicieli rodu von 

Tschetschau-Mettich, którzy byli jej właścicielami 

przez 125 lat. Pierwszym z rodu był Joachim von 

Tschetschau-Mettich.  Dysponując ogromnym 

majątkiem postanowił wyłożyć pieniądze na 

budowę rezydencji w Dąbrowie. 10 października 

1740 r. Mettichowie sprzedali Dąbrowę, 

Sokolniki, Skarbiszów, Cerekwice i Chmielowice 

Franciszkowi Janowi Larischowi. Larischowie 

administrowali majątkiem do 1769 r. W tym też 

roku dąbrowskie dominium znalazło się w rękach 

Prittwitzów i było ich własnością do 1788 r.             

W 1788 r. do pałacu wprowadził się Jan Grzegorz 

Ziegler-Klipphausen, który utworzył zeń ośrodek 

gospodarczy dla kompleksu swoich wszystkich 

posiadłości. W 1805 r. Jan Grzegorz 

przekazał siedzibę w Dąbrowie 

najstarszemu synowi Ludwikowi. 

W tym czasie Zieglerowie założyli 

22-hektarowy park z różnorodnymi 

drzewami i krzewami. 

Czarny Staw Malowniczy szlak

Grążel żółta
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Wybudowali również oranżerię, bażanciarnię,           
a w pobliskich stawach hodowali ryby. Ważnym 
wydarzeniem w dziejach wsi była budowa  
w latach 1842–1843 linii kolejowej łączącej 
Wrocław z Opolem. Nieopodal Dąbrowy 
z lok al izowano pr z ys tanek osob ow y.  
W 1893 r. dominium Dąbrowa trafiło w ręce 
niezwykle bogatego rodu Hochbergów  
z Pszczyny. Hochbergowie wyłożyli ogromne 
pieniądze na gruntowną przebudowę zamku 
w Dąbrowie. Przeprowadzono ją w latach 
1894–1897 w stylu neorenesansowym nadając 
budowli dzisiejszy wygląd. W 1908 r. zamek 
w Dąbrowie posiadała już księżna pszczyńska 
Matylda Urszula zu Dohna-Schlobitten (1861–
1943), wdowa po księciu Janie Henryku XI.  
W 1921 r. właścicielem dominum Dąbrowa był 
doktor praw hrabia Hermann zu Solms-Baruth. 
Hrabia Hermann wraz z rodziną zamieszkał                           
w rezydencji w Ciepielowicach, jednak 
zarząd dóbr dominium nadal znajdował się  
w Dąbrowie. Hrabia Baruth aktywnie angażował 
się w walkę polityczną przeciw Adolfowi 
Hitlerowi i dlatego w 1933 r. musiał uciekać przed 
faszystowskimi władzami do Anglii. Przez jakiś 
czas Dąbrowa była jeszcze w rękach członków 
rodu, ale w 1937 r. dominium w Dąbrowie 
przejęło państwo niemieckie. W tym czasie  
w Dąbrowie funkcjonowały dwie szkoły 
– katolicka i ewangelicka, gospoda, kasa 
o s z c z ę d n oś c i owo - p oż yc z kow a ,  m ł y n 
elektryczny, cegielnia oraz wyśmienita 
piekarnia. Dabrowa posiada wiele cennych 
zabytków. Odwiedzając miejscowość nie można 
ominąć zamku oraz pozostałości z zabudowań 
zespołu zamkowo-parkowo-folwarcznego. 
Cennymi zabytkami są też późnorenesansowy 
kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca oraz  
figura św. Jana Nepomucena z XVIII w. Urokliwy 
klimat  wsi tworzą również liczne przydrożne 
krzyże i kapliczki. Atrakcją dla biologów  
i botaników jest rozległy park, który niestety 
przez lata zaniedbań stracił już charakter parku 
krajobrazowego.

V této době Zieglerové založili 22hektarový park 
s rozmanitými stromy a keři. Nechali postavit 
také oranžerii, bažantnici, v blízkých rybnících 
chovali ryby. Důležitou událostí v dějinách obce 
byla výstavba železniční trati spojující Vratislav 
s Opolí v letech 1842–1843. Nedaleko Dąbrowy 
byla umístěna zastávka pro cestující. V roce 1893 
připadlo panství Dąbrowa do rukou majetného 
rodu Hochbergů z Pszczyny. Hochbergové 
vynaložili ohromné prostředky na zásadní 
přestavbu zámku v Dąbrowě. Byla provedena 
v letech 1894–1897 v novorenesančním stylu          
a díky ní získala budova současný vzhled. V roce 
1908 již zámek v Dąbrowě vlastnila pszczyńská 
kněžna Matylda Urszula zu Dohna-Schlobitten 
(1861–1943), vdova po knížeti Janu Jindřichovi XI. 
V roce 1921 se vlastníkem panství Dąbrowa stal 
doktor práv hrabě Hermann zu Solms-Baruth. 
Hrabě Hermann se usídlil spolu s rodinou                 
v rezidenci v Ciepielowicích, přičemž se správa 
majetku panství nadále nacházela v Dąbrowě. 
Hrabě Baruth se aktivně podílel v politickém 
boji proti Adolfu Hitlerovi, proto musel v roce 
1933 utéct před fašistickým režimem do Anglie. 
Po nějaký čas byla Dąbrowa ještě v rukou členů 
rodu, avšak v roce 1937 převzal panství německý 
stát. V této době v Dąbrowě fungovaly dvě školy 
– katolická a evangelická, hostinec, záložna, 
elektrický mlýn, cihelna a věhlasná pekárna. 
Dąbrowa má mnoho hodnotných památek. 
Při návštěvě této obce nelze vynechat zámek 
a pozůstatky zástavby zámeckého komplexu 
spolu s parkem a poplužním dvorem. Cennými 
památkami jsou rovněž pozdně renesanční farní 
kostel sv. Vavřince a socha sv. Jana Nepomuckého 
ze 18. stol. Půvabné kouzlo venkova vytvářejí 
rovněž četná boží muka a kapličky. Atrakcí pro 
biology a botaniky je rozlehlý park, který kvůli 
mnohaletému zanedbání bohužel již ztratil 
charakter anglického parku.

Figura św. Floriana przed remizą

Zamek w zimowej scenerii

Górka w Dąbrowie Kościół parafialny
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HENRYKÓW 

Układ przestrzenny folwarku został ukształtowany 
prawdopodobnie w 2 połowie XIX w. Wskazuje 
na to mapa z 1885 r., która uwzględnia budynki 
gospodarcze z podwórzem na planie kwadratu  
z w yjątkiem rządcówki, k tóra została 
wybudowana później. Zachowane obiekty 
gospodarcze i dom mieszkalny pochodzą  
z przełomu XIX i XX w.

HENRYKÓW 

Prostorové uspořádání dvora bylo vytvořeno 
pravděpodobně v 2. polovině 19. století, na což 
poukazuje mapa z roku 1885, která zachycuje 
hospodářské budovy se dvorem na půdorysu 
čtverce, s výjimkou domu správce, který byl 
postaven později. Zachované hospodářské 
objekty a obytný dům pocházejí z přelomu 19. 
a 20. století.

„GRĄDY ODRZAŃSKIE” 

Obszar obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek 
doliny Odry między Narokiem a Wrocławiem. 
Ze względu na swoje walory przyrodnicze 
objęty jest programem „Natura 2000”. 
Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta 
rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów oraz 
unikatowe zbiorowiska leśne. Stwierdzono 
tu występowanie 113 gatunków lęgowych 
ptaków. Na terenie Gminy Dąbrowa w celu 
ochrony fauny i flory tego obszaru  utworzono 
dwa rezerwaty: „Odra” o powierzchni 14,28 ha 
i „Szakłak” o powierzchni 7,42 ha.

„ODERSKÉ LUŽNÍ LESY” 

Tento celek tvoří 70kilometrový úsek údolí 
Odry mezi Narokem a Vratislaví. Vzhledem 
ke svým přírodním hodnotám je začleněn 
do programu „Natura 2000”. Nachází se zde 
četné vodní toky, stará říční koryta, pozůstatky 
mokřadů a rybníků i unikátní lesní společenství. 
Byl zde zjištěn výskyt 113 hnízdících druhů 
ptáků. Na území obce Dąbrowa byly za účelem 
ochrany fauny a flóry této oblasti vytvořeny 
dvě rezervace: „Odra” s rozlohou 14,28 ha  
a „Szakłak” s rozlohou 7,42 ha.

Dawne zabudowania folwarcze

Bocian czarny

Bocian

Kobuz
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KARCZÓW 

Karczów najprawdopodobniej powstał w XIII w. Pierwotna osada była usytuowana przy szlaku 
komunikacyjnym łączącym Skorogoszcz z Opolem. Parafia i kościół w Karczowie po raz pierwszy 
wzmiankowane są w 1376 r. Przypuszczalnie w XVI w. świątynię przejęli ewangelicy. Spłonęła ona 
w czasie pożaru w 1594 r. Pod koniec XVII w. w Karczowie większość mieszkańców była wyznania 
ewangelickiego. W 1750 r. miejscowość znalazła się w rękach starosty (Landrata) Jerzego Henryka von 
Tschirsky. W 1783 r. stał tu już barokowy dwór, którego dokładnej daty budowy nie sposób ustalić. 
We wsi znajdowała się też szkoła, kościół, plebania, młyn wodny i folwark. Gdy 21 czerwca 1785 r. 
hrabia Jerzy Henryk von Tschirsky „zamknął oczy”, spadkobiercą jego majątku został zaadoptowany 
przez niego syn – Fryderyk Leonard Konrad von Tschirsky. 
Nowy dziedzic w 1791 r. gruntownie przebudował dwór i otoczył go pięknym 3-hektarowym parkiem. 
W 1890 r. włości karczowskie przeszły w ręce Wichelhausów, którzy od połowy XIX w. byli właścicielami 
pobliskiego Naroka, Niewodnik i Skarbiszowa. Wichelhausowie władali dobrami karczowskimi do 
II wojny światowej. Do najcenniejszych zabytków miejscowości zaliczyć można: zespół dworski  
z przełomu XVII i XVIII w., kościół ewangelicki z końca XIX w. i noeromański kościół katolicki z początków 
XX w. Walorami miejscowości są również pomniki przyrody: dwa 250-letnie dęby szypułkowe rosnące 
w parku podworskim (po zachodniej stronie dworu).

KARCZÓW 

Karczów vznikl nejpravděpodobněji v 13. století. Původní osada se nacházela u stezky spojující 
Skorogoszcz a Opole. Fara a kostel v Karczowie jsou poprvé zmiňovány v roce 1376. Je možné, že 
svatyni v 16. stol. převzali evangelíci. Shořela však při požáru v roce 1594. Na konci 17. století byla 
v Karczowě většina obyvatel evangelického vyznání. V roce 1750 se obec ocitla v rukou starosty 
(Landrata) Jiřího Jindřicha von Tschirsky. V roce 1783 zde již stál barokní dvorec, jehož přesnější datum 
výstavby nelze přesně stanovit. Ve vsi se nacházela také škola, kostel, fara, vodní mlýn a poplužní dvůr. 
Když 21. června 1785 hrabě Jiří Jindřich von Tschirsky odešel navždy, stal se dědicem jeho majetku 
jím adoptovaný syn – Frederik Leonard Konrad von Tschirsky.  
Nový dědic v roce 1791 dvorec zásadně přestavěl a obklopil ho pěkným 3hektarovým parkem.  
V roce 1890 přešly karczowské majetky do rukou Wichelhausů, kteří byli od poloviny 19. stol. vlastníky 
blízkého Naroka, Niewodniků a Skarbiszowa. Wichelhausowé vlastnili karczowské majetky do  
2. světové války. K nejvýznamnějším památkám obce patří: dvorský komplex z přelomu 17. a 18. stol., 
evangelický kostel z konce 19. stol a novorománský katolický kostel z počátku 20. století. Devizou 
obce jsou také přírodní památky: dva 250leté duby letní, které rostou v parku poplužního dvoru (na 
západní straně dvoru).Karczow z lotu ptaka
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Miejsce wypoczynkowe

Kosciół ewangelicki w KarczowieDąb szypułkowy



  

NAROK 

Narok najprawdopodobniej powstał w XIII w.  
Zdaniem językoznawców, nazwa miejscowości 
pochodzi od staropolskiego wyrazu narok, 
który był terminem prawnym i oznaczał 
podatek, płacenie danin. Pierwsze wzmianki 
na temat wsi pochodzą z dokumentu księcia 
Henryka Brodatego wystawionego w 1234 r.  
W 1752 r. posiadłość wchodziła w skład 
majoratu Lewin Brzeski i należała do Edmundy 
Luizy Eleonory von Beess z domu Skerbensky, 
właścicielki Lewina Brzeskiego. W 1783 r. nowym 
gospodarzem narockich włości został major 
królewskiej gwardii – Gottlob Albrecht von 
Sauerma (Saurma) z Sadowic. W 1804 r. wzniesiono  
tu drewniany kościół, który należał do parafii  
w Skorogoszczy. 6 maja 1858 r. majątek  
w Naroku kupił Fryderyk von Wichelhaus. W latach  
1859–1869 hrabia przebudował, podupadły już, dwór  
w stylu anglikańsko-bizantyjskim i otoczył 
go dwuhektarowym parkiem oraz ogrodem 
uży tkowanym na powierzchni ok . 3 ha. 
Wichelhausowie władali Narokiem do II wojny 
światowej. Najcenniejsze obiekty historyczne wsi to: 
zespół dworsko – pałacowo – folwarczny pochodzący 
z drugiej połowy XIX w., kościół parafialny  
p.w. św. Floriana zbudowany w latach 1904 – 1905, 
kapliczka przy plebanii z drewnianą rzeźbą św. Jana 
Nepomucena z 2. połowy XIX w. oraz liczne przydrożne  
krzyże i kapliczki. Kościół  pw. św. Floriana

Zabytkowy budynek świetlicy

„LEŚNY DWÓR”

„Lesní dvůr” vznikl podobně jako poplužní 
dvůr „U Odry” koncem 19. stol. a patřil 
majiteli pozemků v Naroku Frederikovi von 
Wichelhausovi. Nově postavené domy byly 
využity k chovu oldenburského skotu a ovcí 
merino, který přinášel vysoké zisky. Tradice 
chovu ovcí v budovách dvoru „Leśny Dwór” ožila 
v 70. letech 20. století, kdy se po dostavbě dvou 
objektů v hospodářství nacházelo 1500 ovcí. 
Bohužel drastický zlom konjunktury v chovu 
ovcí v Polsku na přelomu 80. a 90. let 20. stol. 
způsobil likvidaci chovu, přičemž dvůr podlehl 
úplné devastaci.

„LEŚNY DWÓR”

Folwark „Leśny Dwór” podobnie jak folwark 
„Nad Odrą” powstał pod koniec XIX w. 
i należał do właściciela dóbr ziemskich                                                               
w Naroku Fryderyka von Wichelhausa. 
Nowo wybudowane folwarki wykorzystano 
do przynoszącej duże zyski hodowli bydła 
oldenburskiego i owiec merynosów. Tradycja 
hodowli owiec w zabudowaniach folwarcznych 
„Leśnego Dworu” odżyła w latach 70 XX w. 
kiedy to, po dobudowaniu dwóch obiektów, 
w gospodarstwie znajdowało się 1500 owiec. 
Niestety drastyczne załamanie koniunktury                
w chowie i hodowli owiec w Polsce na przełomie 
lat 80. i 90. XX wieku spowodowało likwidację 
hodowli, a folwark uległ całkowitej dewastacji.

Zniszczone budynki

Zabudowania Leśnego Dworu

Tereny leśne przy folwarku
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NIEWODNIKI 

Niewodniki najprawdopodobniej powstały w początkach XIII w. Zdaniem językoznawców, nazwa 
miejscowości ma słowiańską genezę i pochodzi od wyrazu niewodnicy, czyli ludzi sporządzających 
wielkie sieci rybackie zwane niewodami.  Pierwsze wzmianki na temat wsi pochodzą z dokumentu 
wystawionego w Skorogoszczy w 1223 r. W 1495 r. panem Niewodnik był książę Jan Dobry (1460–
1532). W 1604 r. Niewodniki należały do niejakiego  Beera von Cellin. Prawdopodobnie za jego czasów 
wieś została spustoszona w trakcie wojny trzydziestoletniej (1618–1648). W 1832 r. do niewodnickiej 
rezydencji wprowadziła się majorowa Karolina von Arnstäd, która wcześniej była właścicielką 
Karczowa. W 1870 r. majątek nabył Juliusz von Wichelhaus. W końcu, w 1872 r., obok dawnego 
dworu kazał wznieść nową, okazalszą rezydencję w stylu francuskim, tzw. Louwre-Stil, o cechach 
neobarokowych i renesansu francuskiego, którą otoczył przepięknym parkiem krajobrazowym.                 
Do najcenniejszych zabytków miejscowości zaliczyć można: odrestaurowany zespół pałacowy z XIX w.,  
w skład którego wchodzą: budynek pałacu, park, oficyna i spichlerz. Urokliwą budowlą, będącą dumą 
parafian z Niewodnik, jest też położony nad Potokiem Prószkowskim kościół filialny p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, zbudowany w 1908 r.

Prószkowski potok
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NAROK 

Narok nejpravděpodobněji vznikl v 13. století. Podle jazykovědců je název obce odvozen od 
staropolského výrazu narok, což byl právní termín označující daň, placení daní. První zmínky  
o vsi pocházejí z listiny knížete Jindřicha Vousatého, sepsané v roce 1234. V roce 1752 byla usedlost 
součástí majorátu Lewin Brzeski a patřila Edmundě Luize Eleonoře von Beess z rodu Skerbensky, 
majitelce Lewinu Brzeského. V roce 1783 se stal novým vlastníkem narockého majetku major 
královské gardy Gottlob Albrecht von Sauerma (Saurma) ze Sadowic. V roce 1804 zde byl postaven 
dřevěný kostel, který patřil k faře v Skorogoszczy. 26. května 1858 koupil usedlost v Naroku Frederik 
von Wichelhaus. V letech 1859–1869 hrabě přestavěl upadající dvůr v anglicko-byzantském stylu 
a obklopil ho dvouhektarovým parkem a užitkovou zahradou s plochou cca 3 ha. Wichelhausům 
patřil Narok do 2. světové války. K nejhodnotnějším historickým objektům obce patří: komplex 
zámku s hospodářskými budovami pocházející z druhé poloviny 19. stol., farní kostel sv. Floriána 
postavený v letech 1904 – 1905, kaplička u fary s dřevěnou sochou sv. Jana Nepomuckého z 2. pol. 
19. stol. a početná boží muka a kapličky.

Pałac w Naroku



NOWA JAMKA

Nowa Jamka położona jest w bliskim 
sąsiedztwie Borów Niemodlińskich. Zdaniem 
językoznawców, nazwa miejscowości ma 
charakter topograficzny i pochodzi od wyrazu 
jamka, czyli mała jama, zagłębienie w ziemi. 
Po raz pierwszy miejscowość wymieniona jest 
w dokumentach powizytacyjnych spisanych 
w 1679r. Pod koniec XVIII w. wieś należała 
do hrabiego von Schack. Znajdował się tu 
wówczas folwark szlachecki i kościół katolicki. 
W 1845 r. majątek rycerski w Nowej Jamce 
był własnością porucznika rezerwy, hrabiego 
von Radonitz-Belgard. Trudno stwierdzić, 
jak długo Nowa Jamka należała do rodziny 
von Radonitz-Belgard. W 1886 r. właścicielem 
majątku był Hermann Schneider. Między 
1891 a 1898 r. majątek w Nowej Jamce wraz  
z podlegającym mu folwarkiem Zorgi (Sorge) 
wszedł w skład dominium Dąbrowa, które od 
1893 r. było własnością Konrada Edwarda von 
Hochberg. W 1898 r. majątkiem w Nowej Jamce  
i Zorgach zarządzał inspektor Richard Schiller, 
a w 1912r. inspektor Robert Kolsch. W okresie 
międzywojennym we wsi był kowal, gospoda, 
rzeźnia, piekarnia i sklep w środku wsi oraz 
dwuklasowa szkoła zbudowana w 1913r.

NOWA JAMKA

Nowa Jamka je situována v blízkém sousedství 
Niemodlińsk ých borov ých lesů. Podle 
jazykovědců má název místa topografický 
charakter, neboť pochází od výrazu jamka, 
čili malá jáma, zahloubení do země. Poprvé je 
obec zmiňována ve vizitačních protokolech 
sepsaných v roce 1679. Na konci 18. stol. patřila 
ves hraběti von Schack. Nacházel se tu tehdy 
šlechtický dvůr a katolický kostel. V roce 1845 se 
rytířský majetek v Nowé Jamce stal vlastnictvím 
poručíka zálohy, hraběte von Radonitz-Belgard. 
Je těžké zjistit, jak dlouho Nowa Jamka této 
rodině patřila. V roce 1886 je jako vlastník 
majetku uváděn Hermann Schneider. Mezi roky 
1891 a 1898 se majetky v Nowé Jamce spolu s jim 
podřízeným dvorem Zorgi (Sorge) staly součástí 
panství Dąbrowa, které bylo od roku 1893 ve 
vlastnictví Konráda Edvarda von Hochberg.  
V roce 1898 spravoval majetky v Nowé Jamce  
a Zorgách inspektor Richard Schiller, v roce 1912 
pak inspektor Robert Kolsch. V meziválečném 
období měla obec kováře, hostinec, jatka, 
pekárnu, obchod uprostřed vsi a dvoutřídní 
školu postavenou roku 1913r.

Droga do Nowej Jamki o poranku
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V roce 1870 získal tyto majetky Julius von 

Wichelhaus. Ten nechal v roce 1872 vybudovat 

vedle původního dvoru novou okázalejší 

rezidenci ve francouzském stylu, tzv. Louvre-

Stil, s novobarokními prvky ve stylu francouzské 

renesance, kterou obklopil překrásným 

anglickým parkem. Knejhodnotnějším 

památkám této obce patří: zrestaurovaný 

zámecký komplex z 19. stol., jehož součástmi 

jsou: zámecká budova, park, dvorní křídlo  

a špýchar. Působivou budovou, která je pýchou 

farníků z Niewodniků, je farní kostel Narození 

nejsvětější Panny Marie postavený v roce 1908, 

který se rozkládá nad Prószkowským potokem.

NIEWODNIKI 

Niewodniki  vznikly pravděpodobně na 

počátku 13. stol. Podle jazykovědců má 

název místa slovanský vývod a pochází 

od výrazu niewodnicy, což byli lidé, 

kteří vyráběli velké rybářské sítě zvané 

niewody.  První zmínky o obci pocházejí 

z listiny sepsané v Skorogoszczy v roce 

1223. V roce 1495 se pánem Niewodniků 

stal kníže Jan Dobrý (1460–1532). V roce 

1604 patřily Niewodniki Beerovi von 

Cellin. Pravděpodobně za jeho působení 

za třicetileté války (1618–1648) byla ves 

vypleněna. 

Pałac w Niewodnikach

Kościół filialny
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SIEDLISKA 

Siedliska to najmłodsza wieś gminy Dąbrowa, która powstała dopiero w epoce nowożytnej.                   
Po raz pierwszy miejscowość wymieniono w źródłach pisanych w 1679 r. jako Sedlisko. Zdaniem 
językoznawców, pierwotna nazwa miejscowości jest nazwą kulturową powstałą od wyrazu 
siedlisko, co oznaczało siedzibę, dom, luźne skupisko domów oraz przysiółek. Pierwotna osada 
była usytuowana na tzw. „szlaku węgierskim” przy drodze łączącej Prądy z Wawelnem i powiązana 
z folwarkiem w Sokolnikach będących przysiółkiem Dąbrowy. Być może miejscowość powstała  
w połowie XVI w., kiedy właścicielami szeregu dóbr położonych w okolicach Niemodlina byli niezwykle 
bogaci i wpływowi hrabiowie von Pückler. Ciekawą kartę historii Siedlisk stanowią czasy w których 
należały one do rodziny Praschmów (od 1779 r.). Miejscowość stała się wtedy punktem wypadowym  
hucznych polowań na  zwierzynę, w którą obfitowały okoliczne lasy. Kolejnym właścicielem był  hrabia 
Fryderyk von Frankenberg z Tułowic, którego pasją również były polowania. Przed II wojną światową 
w Siedliskach funkcjonowała jednoklasowa szkoła, przedszkole i straż pożarna. We wsi były też dwa 
sklepy (w tym jeden z materiałami budowlanymi) i zajazd. W Siedliskach pomimo bogatej historii nie 
zachowało się zbyt wiele zabytków architektonicznych, natomiast niezaprzeczalnym urokiem jest 
niepowtarzalna przyroda.

SIEDLISKA 

Siedliska jsou nejmladší částí obce Dąbrowa, která vznikla teprve v novověku. Poprvé jsou zmiňována 
v písemných pramenech z roku 1679 r. jako Sedlisko. Podle jazykovědců je původní název odvozen 
od výrazu sídlo, což označovalo sídliště, domov, volné seskupení domů a osad. Původní osada se 
rozkládala na tzv. „uherské stezce”, u cesty spojující Prądy a Wawelno, která byla dále spojená se dvorem  
v Sokolnikách, místní částí Dąbrowy. Je možné, že osada vznikla v polovině 16. stol., kdy k vlastníkům 
rozsáhlého majetku v okolí Niemodlina patřila majetná a vlivná hrabata von Pückler. Zajímavou stránku 
dějin Siedlisk představuje doba, ve které patřila rodině Praschmů (od roku 1779). Obec se tehdy stala 
centrem bujarých honů na divokou zvěř, které byly okolní lesy plné. Dalším vlastníkem se stal hrabě 
Frederik von Frankenberg z Tułowic, jehož vášní byl také hon. Před 2. světovou válkou měla Siedliska 
jednotřídní školu, mateřskou školu a požární sbor. Ve vsi byly také dva obchody (z toho jeden se 
stavebním materiálem) a zájezdní hostinec. V Siedliskách se i přes bohatou historii nezachovalo příliš 
mnoho architektonických památek, neoddiskutovatelnou krásou se však vyznačuje neopakovatelná 
místní příroda.

Ostoja Jeleń
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REZERWAT „PRĄDY”

Rezerwat Prądy o powierzchni 36,45 ha 
utworzono w 2001 r. Znajdują się tu torfowiska 
wysokie, o pokładzie torfu dochodzącym do  
4 m miąższości, otoczone bagiennym  
i wilgotnym borem sosnowym. Rezerwat 
zlokalizowany jest na północny wschód od 
autostrady A4.

REZERVACE „PRĄDY” („PROUDY”)

Rezervace Prądy s plochou 36,45 ha byla 
vytvořena v roce 2001. Nacházejí se zde vysoká 
rašeliniště s rašelinným podložím silným až  
4 m, která jsou obklopena bahenními, vlhkými 
borovicovými lesy. Rezervace se rozkládá na 
severovýchod od dálnice A4.

Torfowiska w rezerwacie

Dzięcioł
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RYBNÍK SANGÓW

Součástí soustavy rybníků rozkládajících se v severní části Niemodlińských borů je největší rybník 
Sangów s plochou 158 ha. Vznikl nejpozději v 16. stol., v místě odkrývky vzniklé po dobývání drnové 
železné rudy. V okolí hnízdí více než 200 druhů ptáků.

STAW SANGÓW

W kompleksie stawów, położonych w północnej części Borów Niemodlińskich, największy zbiornik 
to Staw Sangów o pow. 158 ha. Powstał najpóźniej w XVI w., na miejscu odkrywki powstałej po 
wydobyciu darniowej rudy żelaza. Wokół gniazduje ponad 200 gatunków ptaków.

Staw Sangów

Pomnik koła łowieckiego „Jeleń”
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SŁAWICE 

Sławice powstały w średniowieczu. Po raz pierwszy wymieniono ją w 1260 r. pod nazwą Zlivici (chociaż    
w historiografii podaje się datę 1223 r.). Zdaniem językoznawców nazwa pochodzi od imienia Sława 
albo Sławomir. W 1783 r. Sławice stały się własnością znamienitego rodu von Pückler. Za jego rządów 
powstał browar, gorzelnia i młyn, które przetrwały przez dziesiątki lat. W 1912 r. połączono majątki 
w Sławicach oraz Półwsi (Halbendorf) w ręku jednego właściciela, którym był Henryk von Eynern.                   
Ta ostatnia powstała najprawdopodobniej w 1845 r. Najcenniejszym obiektem historycznym wsi jest 
zespół dworsko – pałacowo – folwarczny pochodzący z przełomu XIX i XX w.

SŁAWICE 

Sławice vznikly ve středověku. Poprvé jsou 
zmiňovány v roce 1260 jako Zlivici (ačkoli  
v historiografii je uváděno datum 1223). Podle 
jazykovědců je název odvozen od jména Sława 
(sláva) nebo Sławomir (Slavomír). V roce 1783 
se Sławice staly vlastnictvím význačného 
rodu von Pückler. Za jeho působení zde vznikl 
pivovar, lihovar a mlýn. V roce 1912 byly spojeny 
majetky ve Sławicích a Półwsi (Halbendorf) do 
rukou jednoho majitele, kterým byl Jindřich 
von Eynern. Neodmyslitelnou součástí krajiny 
Sławic byly po desítky let výše zmiňované 
stavby lihovaru, pivovaru a cihelny. Poslední  
z objektů vznikl nejpravděpodobněji v roce 
1845. Nejhodnotnějším historickým objektem 
vsi je zámecký komplex s hospodářským 
dvorem pocházející z přelomu 19. a 20. stol.

Zabytkowy wóz strażacki przed remizą

Kościół w Sławicach
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WRZOSKI 

Wrzoski je ves vzniklá v raném středověku. První zmínky o této obci pocházejí z listiny sepsané v roce 
1279. Původní osada byla umístěna na důležité obchodní stezce spojující Opole s Vratislaví a patřila 
k opolskému kastelánství. V 17. stol získala obec charakter souvislé pouliční zástavby, přičemž domy 
byly umístěny podél dnešní ulice Wrocławska. V této době byl ve vsi v provozu vodní mlýn, kovárna 
a jatka. Vesnice neměla vlastní školu ani kostel. Náboženské vzdělávání a praxe se uskutečňovala  
v Chróścině. Důležitou událostí v dějinách Wrzosek byla výstavba základní školy v budově adaptované 
pro tyto účely, která se nacházela naproti rybníku na Wrocławské ulici, ihned po 1. světové válce. 
Před 2. světovou válkou žilo v obci 599 osob. V této době navštěvovali obyvatelé vsi kostel v blízké 
Chróścině, neboť ve Wrzoskách se nacházela pouze kaple. V obci byla také mlékárna a hostinec. Ve 
vsi působil také dobrovolný hasičský sbor. Ačkoli Wrzoski nemají velký počet památek, nachází se 
zde několik objektů, které si zasluhují pozornost. Patří k nim zcela určitě: barokní kaple Nejsvětější 
Panny Marie, farní kostel sv. Josefa Dělníka, kaplička se sochou sv. Josefa a četná boží muka a kapličky.
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Milenijny zegar 

Dąbrowskim szlakiem do Wrzosek
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WRZOSKI 

Wrzoski to wieś powstała we wczesnym średniowieczu. 
Pierwsze wzmianki dotyczące miejscowości pochodzą                   
z dokumentu wystawionego w 1279 r. Pierwotna osada była 
zlokalizowana przy ważnym szlaku handlowym prowadzącym 
z Opola do Wrocławia i należała do kasztelanii opolskiej.             
W XVII w. wieś przybrała charakter ulicówki, a zabudowania 
zlokalizowano wzdłuż dzisiejszej ulicy Wrocławskiej. W tym 
okresie funkcjonował we wsi młyn wodny, kuźnia i rzeźna. 
Wieś nie posiadała własnej szkoły ani kościoła. Nauka i praktyki 
religijne odbywały się w Chróścinie. Ważnym wydarzeniem               
w historii Wrzosek było powstanie, zaraz po I wojnie 
światowej, szkoły podstawowej w zaadaptowanym do tego 
celu budynku znajdującym się naprzeciwko stawu przy ulicy 
Wrocławskiej. Przed II wojną światową we wsi mieszkało 599 
osób. W tym czasie mieszkańcy wsi uczęszczali do kościoła                                               
w pobliskiej Chróścinie, a we Wrzoskach znajdowała się kaplica.                             
W miejscowości była też mleczarnia i gospoda. We wsi działała 
również ochotnicza straż pożarna. Wrzoski choć nie posiadają 
dużej liczby zabytków, mają kilka obiektów wartych uwagi. 
Należą do nich na pewno: barokowa kaplica Najświętszej Marii 
Panny, kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika, kapliczka 
z figurą św. Józefa oraz liczne przydrożne krzyże i kapliczki.

Miejsce wypoczynku nad stawem

Kaplica Najświętszej Marii Panny
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Godny uwagi jest zwłaszcza kościół parafialny 
pw. Św. Mikołaja, budynek szkoły oraz 
spichlerz. Wyjątkowy zabytek tej miejscowości 
to zlokalizowany na terenie prywatnej posesji, 
rzadko występujący na terenie Opolszczyzny, 
krzyż pokutny.

Pozostałe miejscowości wymienione na 
trasach rowerowych, leżące na terenie Gminy 
Niemodlin, zostały opisane w publikacji - 
Szlak rowerowy „Wokół Niemodlina”.

Za pozornost stojí zvláště farní kostel 
sv. Mikuláše, školní budova a špýchar. 
Výjimečnou památkou této lokality je kajícný 
kříž umístěný na soukromém pozemku, který 
se na území opolského regionu objevuje 
pouze zřídka.

Další obce uvedené u cyklotras, které 
leží na katastru obce Niemodlin, byly 
popsány v publikaci Cyklotrasa „Kolem 
Niemodlinu”.

Wóz strażacki przed remizą

Zabytkowa szkoła

Kościół pw. św. Mikołaja
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ŻELAZNA 

Żelazna najprawdopodobniej powstała we wczesnym średniowieczu. Zdaniem językoznawców, 
nazwa miejscowości pochodzi od przymiotnika żelazny, którym oznaczano rdzawe wody z zawartością 
rudy żelaznej. Jest to więc nazwa topograficzna. Najprawdopodobniej początki miejscowości 
związane były z pozyskiwaniem i obróbką rudy żelaza, a piaszczyste terasy dopływów Odry zachęcały 
do osadnictwa. Pierwsze wzmianki na temat miejscowości pochodzą z 1228 r. Częste powodzie 
sprawiały, że miejscowość do końca XVIII w. rozwijała się znacznie wolniej. Dodatkowe spustoszenie 
przyniosła wojna trzydziestoletnia (1618–1648). Ze względu na liczne powodzie i zawieruchy wojenne 
w obrębie pierwotnej zabudowy wsi zachowały się jedynie 22 obiekty mające wartość zabytkową.

ŻELAZNA 

Żelazna vznikla nejpravděpodobněji v raném středověku. Podle jazykovědců název místa pochází od 
přídavného jména żelazny (železný), kterým byly označovány narezavělé vody s obsahem železitých 
rud. Jedná se tedy o topografický název. Počátky obce byly pravděpodobně spojeny se získáváním  
a zpracováním železné rudy, přičemž písčité terasy přítoků Odry byly vhodné k osídlení. První zmínky 
o tomto místě pocházejí z roku 1228. Časté povodně způsobovaly, že se osada do konce 18. stol. 
rozvíjela mnohem pomaleji. Další zpustošení přinesla třicetiletá válka (1618–1648). Sohledem na 
četné povodně a válečné nepokoje se v rámci původní zástavby vsi zachovalo pouze 22 objektů, 
které jsou památkově hodnotné. 

Szlakiem wzdłuż Odry
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