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Teren PKS, Oleśnica, ul. Rzemieślnicza

tel. 786 971 036
dowóz gratis ilości hurtowe

zawsze świeże dostawy
warzywa i owoce z ekologicznych upraw

naturalne soki i dżemy

DelikatesyDelikatesy

Zamek Książęcy w Oleśnicy
ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica
tel. 71 314 20 12
www.zamek-olesnica.pl

Noclegi w Zamku

Zwiedzanie

Organizacja imprez

Dla zapewnienia Gościom poczucia komfortu 
pokoje zostały wyposażone w telewizor 

oraz dostęp do Internetu. 

Zamek jest otwarty przez cały rok 
z wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. 

Od początku czerwca do końca października w każdy weekend 
możliwe zwiedzanie z pracownikiem Zamku oraz w pozostałych 

miesiącach (z wyjątkiem maja) w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

Polecamy przestrzeń doskonale przystosowaną na każdą okazję, 
niezależnie od tego czy planują Państwo szkolenie, dużą 

konferencję, spotkanie integracyjne, kameralny obiad 
czy koktajl party. Lokalizacja w pobliżu trasy S8 

pozwala na organizację szkolenia nawet dla osób 
przyjezdnych, a posiadane pokoje gościnne 

umożliwiają zakwaterowanie 
bezpośrednio w Zamku.

Do dyspozycji POKOJE GOŚCINNE:
• pokój bez łazienki:  od 39 zł/os. 

• pokój z łazienką: 75 zł/os. 
  (pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, łącznie 29 miejsc)

• Apartament 33: 250 zł/doba
• Mini-Apartament: 200 zł/doba

• Apartament 306: 180 zł/doba
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oczyszczalnie biologiczne

oczyszczalnie ekologiczne

szamba bezodpływowe

zbiorniki na deszczówkę

przepompownie

studnie wodomierzowe

studnie chłonne

oczyszczalnie ścieków

budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

wywóz nieczystości płynnych (szamb)

wodociągi • kanalizacja • oczyszczanie
USŁUGI / SPRZEDAŻ

Największe centrum przydomowych oczyszczalni ścieków w regionie
Dziadowa Kłoda, ul. Słoneczna (wylot na Namysłów)

tel. 663 571 704, 667 290 416
www.sklep-instalgrunt.pl

www.instalgrunt.pl

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK

Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         

Bydgoszcz 2017 r.

Opracowanie i udostępnienie mapy: Wydawnictwo Plan

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących miasta i gminy

Redaktor wydania: Iwona Wilczyńska
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj

Korekta: Agnieszka Kajak
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Części do ciągników rolniczych

Części do  zachodnich maszyn rolniczych:  NEW HOLLAND, JOHN DEERE, CASE

FENDT, AMAZONE, KUHN, KVERNELAND, KRONE

Części do kombajnów zbożowych

Maszyny rolnicze 

– znanych polskich producentów

Akumulatory

Łożyska

Oleje

Filtry

Ogumienie

Artykuły metalowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
O F E R T A  H A N D L O W A :

Adres: 

56-400 Oleśnica

ul. Wałowa 7

Zakład produkcyjny:

56-410 Dobroszyce

Nowosiedlice 39

tel. 71 721 81 10

Sklep:

tel. 71 399 47 95

fax 71 396 42 44

tel. kom. 607 504 153

e-mail: anexol@vp.pl

Biuro: 

tel.  71 314 75 32

fax 71 396 42 44

e-mail: anexol@vp.pl

ERNELAND, KRONE

ych

ów

DREWNODREWNO
dąb, jesion, brzoza i inne
Wysoka jakość 
w dobrej cenie

Sprzedaż
Transport
Rozładunek

Wysoka jakość 
w dobrej cenie

Sprzedaż
Transport
Rozładunek

510 310 814
667 192 226
5555555555555
6666666666666
510 310 8144444455555

P.H.U. WI-KA-RO Roman Krakowiak

Ligota Mała 48A, 56-400 Oleśnica
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Gmina Oleśnica – położona jest na północno-wschodnich 
krańcach województwa dolnośląskiego, na Równinie Oleśnickiej. Jest 
największą spośród ośmiu gmin powiatu oleśnickiego. Obejmuje swo-
im zasięgiem część ziem i miejscowości dawnego księstwa oleśnickie-
go. Powierzchnia gminy wynosi 24.285 ha, w tym użytki rolne zajmują 
16.855 ha, lasy i grunty leśne 5759 ha. Na terenie gminy położonych 
jest 28 wsi, w których mieszka 12.872 mieszkańców.

Gmina Oleśnica to atrakcyjne tereny dla wszystkich, którzy chcą 
spędzić wolny czas z korzyścią dla zdrowia, zrelaksować się, a przy 

& AUTO HANDEL& AUTO HANDEL
KARWINIEC 73 • 56-420 Bierutów

721 701 070
691 742 113

pacarautoczesci.pl

pacar1@wp.pl
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tym poznać znajdujące się na jej terenie zabytki śląskiej architektury 
i sztuki. Zasobne lasy czekają na grzybiarzy i miłośników przyrody. 
Lasy i nadrzeczne tereny zielone zasiedlone są przez pospolite ga-
tunki zwierząt, takie jak: dzik, jeleń, sarna, zając. Spotkać też można 
bociana czarnego, bociana białego, żurawia, łabędzia i żmiję zygzako-
watą.

Wśród licznych zabytków i ciekawych obiektów położonych się na 
terenie Gminy Oleśnica można wyróżnić:

Kościół Parafi alny Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bo-
guszycach. Najstarsza wzmianka o nim pochodzi z 1318 r. Konstruk-
cja szkieletowa wypełniona cegłą (tzw. pruski mur), jednonawowy 
na planie prostokąta, nawa przykryta drewnianym stropem, z prezbi-
terium zamkniętym trójbocznie i czworoboczną wieżą od strony za-
chodniej. Wyposażenie wnętrza świątyni w większości neobarokowe 
z XIX w.

Neogotycki pałac w Boguszycach, wzniesiony około połowy 
XIX w. powstał w dwóch etapach. Główna część, zaprojektowana 
przez Wolffa, powstała ok. 1850 r. Skrzydło wschodnie dobudowano 
w drugiej poł. XIX w. Jego architektura nawiązuje do angielskiego sty-
lu Tudorów.

Kościół fi lialny Wniebowzięcia NMP w Brzezince – baroko-
wy, z lat 1736-1741. Zbudowany na planie krzyża równoramiennego, 

Neogotycki pałac 
w Boguszycach



z centralnie usytuowaną wieżą o konstrukcji drewnianej z czterema 
dzwonnicami. Wzniesiony został jako kościół ewangelicki z inicjatywy 
i funduszy hr. Joachima Wacława von Kospoth. Świątynia stoi w miej-
scu pierwszego kościoła wzmiankowanego już w 1292 r.

Kościół fi lialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolnej zbu-
dowany został jako neogotycki w latach 1853-1854, prawdopodobnie 
wg projektu arch. Wolffa ze Szczodrego, na miejscu wcześniejszej 
świątyni (spłonęła w 1852 r.), z zachowaniem gotyckiej wieży zwień-
czonej ostrosłupem (XV-XVI w.), o nadbudowanym w 1854 r. najwyż-

Z KOMINIARZEM

BEZPIE ZNIE

J

JAJA KURZE KONSUMPCYJNE
a
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szym piętrze. Wewnątrz zwraca uwagę umieszczony w ołtarzu głów-
nym obraz olejny ze sceną ukrzyżowania, pochodzący z poł. XVII w. 
oraz prospekt organowy i instrument muzyczny z drugiej poł. XIX w. 
Na zewnątrz świątyni znajdują się płyty nagrobne. Najstarszą z nich 
jest płyta rycerza Wojciecha ze Smolnej (zm. 1290 r.) – napis ma-
juskułą z imieniem „Woczich”.

Pałac w Ostrowinie. Wspomniany po raz pierwszy w 1845 r. dwór 
został całkowicie przebudowany w 1901 r. na neorenesansowy pa-
łac. Oprócz pałacu w skład zespołu wchodzi kaplica pałacowa, łącz-
nik między pałacem a kaplicą, brama pałacowa, dawny spichlerz z ok. 
poł. XIX w. oraz park w układzie swobodnym, założony ok. 1830 r., 
z gatunkami drzew rodzimych i aklimatyzowanych. W 1959 r. część 
majątku, w tym m.in. pałac i park przekazana została Domowi Opieki 
Społecznej, dziś funkcjonującemu pod nazwą Powiatowy Dom Pomo-
cy Społecznej.

Barokowy kościół fi lialny NMP Tuchowskiej w Cieślach pocho-
dzi z lat 1716-1721 z gruntownej przebudowy poprzedniego. Prze-
budowany został prawdopodobnie wg projektu Krzysztofa Hacknera, 
z funduszy Anny Zofi i von Salisch. Pierwsza wzmianka o kościele 
w Cieślach pochodzi z 1376 r. W 1591 r. został przejęty przez gmi-
nę ewangelicką. Obecna świątynia zbudowana jest z kamienia i ce-
gły na planie krzyża greckiego z krótkimi ramionami transeptu i wieżą 
od zachodu zwieńczoną cebulastym hełmem. Wnętrze przykryte jest 
sklepieniami kolebkowymi z lunetami, a dekoruje je sztukateria o for-

Kościół fi lialny 
Wniebowzięcia NMP 
w Brzezince



mach roślinnych. Wyposażenie wnętrza: ołtarz główny z rzeźbami św. 
Jana Chrzciciela i Mojżesza oraz obrazem Matki Boskiej Tuchowskiej 
przywiezionym po 1945 r. przez przybyłych tu nowych osadników, am-
bona, chór muzyczny, prospekt organowy z ok. poł. XVIII w. oraz pły-
ty nagrobne pochodzące z ok. poł. XVIII w., z kręgu rzeźbiarza Jana 
Albrechta Siegwitza. Na zewnątrz kościoła, przy jego południowo-
-wschodnim narożniku znajduje się pomnik nagrobny Henryka Fa-
biana von Reichenbach (zm. 1828 r.), inicjatora renowacji kościoła w 
1790 r.

Kościół Parafi alny Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski w Poniatowicach objęty jest ochroną konserwatorską. Pierw-
sza wzmianka o murowanym kościele pochodzi w 1318 r. W XVI w. 
przejęli go protestanci, w których posiadaniu był do 1945 r. W 1706 r. 
spłonął, został odbudowany w konstrukcji ryglowej z wieżą drewnia-
ną w 1719 r. W latach 1864-1870 drewnianą wieżę zastąpiono mu-
rowaną. Kościół przetrwał wojnę w stanie nienaruszonym. Kilka mie-
sięcy po zakończeniu wojny uruchomiono w nim parafi ę katolicką. 
Trzy jego ściany były szachulcowe. Murowane były tylko frontowa 
ściana i wieża. Ponieważ trzy ściany spróchniały i kościół groził za-
waleniem, w czasie odwilży gomułkowskiej parafi a otrzymała pozwo-

ZAWIDOWICE 55
56-420 BIERUTÓW
TEL. 71 314 80 92
KOM. 609 513 142

E-MAIL: DARBET80@WP.PL

ZAWIDOWICE 55
56-420 BIERUTÓW
TEL. 71 314 80 92
KOM. 609 513 142

E-MAIL: DARBET80@WP.PL

BETONIARNIA
DARIUSZ SULIKOWSKI

BLOCZKI B6
STROPY TERIVA NOVA

OGRODZENIA BETONOWE

KERAMZYTOWE

BLOCZKI B6
STROPY TERIVA NOVA

OGRODZENIA BETONOWE

KERAMZYTOWE

DAR-BETBETONIARNIA DAR-BET
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lenie na rozebranie spróchniałych ścian i dachu. W latach 1950-1960 
zbudowano nową świątynię zachowując przednią ścianę i wieżę. Zo-
stała poświęcona w 1961 r. przez arcybiskupa Bolesława Kominka. 
Kościół przykryty jest drewnianymi stropami. Wśród wyposażenia na 
uwagę zasługuje barokowy drewniany polichromowany ołtarz główny 
z 1671 r., barokowa ambona z 1680 r., ołtarze boczne oraz piękny cy-
nowy świecznik z pierwszej poł. XIX w. Znajdująca się obok kościoła 
murowana kaplica pochodzi z ok. 1840 r. Ogrodzenie kościoła, muro-
wane i metalowe powstało na pocz. XIX w. Po zniszczeniach odbudo-
wane zostało w 1958 r.

Barokowy kościół fi lialny Matki Boskiej Częstochowskiej we 
Wszechświętem (z przeł. XVII / XVIII w.), który powstał w wyniku 
gruntownej przebudowy poprzedniego kościoła. Wieżę dobudowano 
w 1748 r. Cmentarz otaczający świątynię został założony w XVIII w. 
Wnętrze kościoła przykryte jest drewnianym, polichromowanym stro-
pem. Odnawiane było w latach 1908-1910 przez malarza A. Szneide-
ra. Nową polichromię na ścianach wykonano w 1964 r. wg projektu 
artysty Stanisława Filipiaka. Na uwagę w kościele zasługują: ołtarz 
główny z końca XVIII w., renesansowa chrzcielnica z 1548 r., prospekt 
organowy wykonany ok. 1718 r. przez Józefa Antoniego Kretschmera, 
przebudowany w 1854 r. przez Johanna Gottlieba Andersa z Oleśnicy, 
a następnie w 1889 r. przez Edwarda Wilhelma.

Na cmentarzu przykościelnym, przy południowo-zachodnim na-
rożniku znajduje się mały nagrobek z tablicą o treści: „Prochy żołnie-

Barokowy kościół fi lialny 
NMP Tuchowskiej 

w Cieślach



rzy polskich zamordowanych w Katyniu 1939-1940”. Przy ogrodzeniu 
cmentarnym, od północnej strony kościoła, grób zasłużonej nauczy-
cielki Jadwigi Grażewiczowej.

Na terenie gminy zostały poprowadzone i oznakowane 4 trasy ro-
werowe. Przebiegają one przez ponad 20 miejscowości, w których 
zlokalizowane są mniej lub bardziej wartościowe zabytki. Wiodą przez 
tereny o bardzo małych przewyższeniach, prawie równinne.

Wszystkie trasy powiązane są z Oleśnicą, rozpoczynają się i koń-
czą w centrum miasta – w rynku, co wzbogaca i urozmaica ich war-
tość. Są to trasy o średnim stopniu trudności.

Trasa pałacowa – oznakowana kolorem niebieskim, o długości ok. 
38 km. Prowadzi z Oleśnicy przez Spalice, Boguszyce, Miodary, Brze-
zinkę, Sokołowice, Cieśle, Wyszogród, Nowoszyce, Świerzną do Ole-
śnicy. Trasa przebiega drogami lokalnymi, z wyjątkiem Oleśnicy i od-
cinka Nowoszyce – Oleśnica.

Trasa parkowa – oznakowana kolorem czerwonym, o długości 
ok. 42 km. Prowadzi z Oleśnicy przez Spalice, Boguszyce, Sokoło-
wice, Ostrowinę, Junoszyn, Ligotę Polską, Poniatowice, Stronię, Za-
rzysko, Wszechświęte, Wyszogród, Bogusławice do Oleśnicy. Z wy-

P.P.H.U.

PPHU TURBO, CIEŚLE 14H, 56-400 OLEŚNICA

www.turbo-sprezarki.com.pl

tel. 510 157 222 tel. 509 852 655

•

501 220 955www.mirs.com.pl
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jątkiem Oleśnicy i odcinka między Sokołowicami a Ostrowiną, trasa 
przebiega drogami lokalnymi. Częściowo prowadzi przez lasy.

Trasa ulicówek – oznakowana kolorem żółtym, o długości 
ok. 30 km. Prowadzi z Oleśnicy przez Spalice, Boguszyce, Dąbrowę, 
Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Bystre do Oleśnicy. Poza Oleśnicą 
trasa przebiega drogami lokalnymi.

Trasa podworska – oznakowana kolorem czarnym, o długości 
ok. 31 km. Prowadzi z Oleśnicy przez Ligotę Wielką, Smolną, Zbyto-
wą, Ligotę Małą, Krzeczyn, Bystre do Oleśnicy. Trasa przebiega, poza 
Oleśnicą, drogami lokalnymi. Częściowo prowadzi przez lasy.

Kościół fi lialny Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Smolnej

Kościół Parafi alny 
Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w Boguszycach
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URZĄD GMINY OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 00, fax 71 314 02 04

e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl


