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OPOLSKIE
szlakiem LGD

PIĘKNO krajobrazów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Drogi Czytelniku

  Jeśli trzymasz niniejszy folder w dłoniach i rozpoczynasz czytanie niniejszego tekstu, to z naszej strony możemy mówić  
o sukcesie. Tak, właśnie udało nam się dotrzeć do Ciebie.
Czy byłeś w Warszawie i zwiedziłeś Zamek Królewski lub Krakowie i odwiedziłeś Wawel? Czy odwiedziłeś ostatnio piękne  
miasta Europy, np.: Wiedeń, Pragę, Paryż lub masz za sobą udane wakacje w górach czy nad Bałtykiem? Pewnie odpowiedziałeś 
przynajmniej raz twierdząco i w pamięci masz ciekawy weekendowy wypad lub mile spędzone wakacje. Super.
Wyobraź sobie teraz, że zbliża się weekend i prognoza pogody zapowiada się bardzo obiecująco, a stawiasz sobie za cel:

· zabrać rodzinę i znajomych, by wspólnie zobaczyć ciekawe miejsca,
· spędzić go jak najbardziej aktywnie, spacerując, uprawiając nordick walking lub wsiadając na rower,
· rozwijać swoje pasje jak fotografia, poznawanie historii,  
· odpocząć, podziwiając piękno przyrody,

to znaczy, że ten folder jest dla Ciebie, a z naszej strony możemy zaproponować kilka ciekawych propozycji, by zrealizować 
Twój cel. 
  Jako Lokalne Grupy Działania, realizując partnerską inicjatywę Opolskie szlakiem LGD, chcemy przedstawić kilka propozycji na 
spędzenie wolnego czasu na obszarze województwa opolskiego. 
  Poprzez Szlak pragniemy zaprezentować wszystko to co najciekawsze, unikatowe i godne polecenia w województwie  
opolskim, aby kojarzyło się z dobrą zabawą, aktywnym i atrakcyjnym wypoczynkiem.  
  Opolszczyzna jest regionem niepowtarzalnym, jej tradycje są bowiem efektem mieszania się na tym terytorium wpły-
wów nie tylko polskich, ale i czeskich oraz niemieckich. Ten swoisty tygiel kulturowy pozwolił na powstanie unikalnej kultury  
z własnym dialektem, strojem ludowym i kuchnią. Mimo wszechobecnej globalizacji, w naszym województwie gwara, obrzędy, 
tańce, pieśni i literatura wciąż zachowują swój regionalny charakter, ciesząc turystów barwnością i niezwykłością.

Odpocznij na Stobrawskim Zielonym Szlaku

  Doskonałym celem na weekendową, rowerową eskapadę stanowi Sto-
brawski Park Krajobrazowy obejmujący swoim zasięgiem część doliny Odry 
oraz Borów Stobrawsko-Turawskich. Głównym jego bogactwem są lasy sta-
nowiące 78% obszaru. Wypełniają one malownicze doliny Odry i jej prawego 
dopływu – Stobrawy oraz Brynicy, Budkowiczanki, Bogacicy, Żydówki. Pra-
wie 40 gatunków chronionych roślin decyduje o unikatowym charakterze 
kompleksu. Żyje tu ok. 170 gatunków ptaków lądowych i wodno-błotnych,  
w tym kilkanaście rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Obszar parku obfituje  
w stawy hodowlane i starorzecza. Większość stawów rybnych w okolicach 
Krogulnej, Pokoju czy Krzywej Góry były niegdyś typowymi zastoiskami wod-

nymi. Od kilku stuleci jed-
nak są one zarybiane i obecnie kwitnie tu gospodarka rybacka. Hodowane są 
szczupaki, sandacze, amury, a nawet węgorze. Zarybione akweny, szczególnie 
te śródleśne, położone z dala od szlaków komunikacyjnych i ludzkich sie-
dzib, stanowią atrakcyjne łowiska dla rzadkich ptaków, będące doskonałym 
miejscem dla ornitologów, koneserów przyrody oraz fotografów natury.  
W otoczeniu pięknej przyrody można ponadto obejrzeć wiele ciekawych  
zabytków. Niemal w każdej wsi Stobrawskiego Parku Krajobrazowego spoty-
kamy zabytki o wyjątkowej urodzie. Związane z architekturą, rzeźbą, techniką 
przekazują wiedzę o tym jak mieszkający tu niegdyś ludzie żyli, pracowali, 
modlili się i tworzyli. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, tel/fax +48 77 469 36 37
e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl, www.stobrawskiszlak.pl 
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Łączy nas rzeka

  W malowniczym dorzeczu Prosny i Stobrawy mieści się Lokalna Grupa 
Działania Górna Prosna, zrzeszająca gminy północno - wschodniej Opolsz-
czyzny. Położona z dala od wielkich aglomeracji miejskich daje niezastąpioną 
możliwość obcowania z przyrodą. Dobrze rozwinięte szlaki turystyczne 
stanowią świetną bazę wypadową dla turystów. Obszar Górnej Prosny znany 
jest z kultywowania tradycji. Dowodem na to są tradycyjne kulinaria, ręko-
dzielnictwo ludowe oraz liczne zespoły folklorystyczne podkreślające wielo-
kulturowość naszego regionu. Atutami są przede wszystkim wysokie walory 
środowiska przyrodniczego związane ze źródliskami i dolinami rzek oraz  
położenie w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Nasz obszar 
charakteryzuje ciekawa rzeźba terenu i bogate zasoby kruszyw naturalnych 

oraz występowanie amonitów. Turystów szczególnie zainteresować mogą 
zabytki świeckie i sakralne, a zwłaszcza drewniane kościółki oraz kompleksy  
pałacowo - dworskie. Przyjazd do Górnej Prosny daje możliwość zarówno  
spokojnego wypoczynku na łonie natury, jak i spędzania wolnego czasu, 
uprawiając kajakarstwo, jeździectwo czy turystykę rowerową lub uczestnicząc 
w szeregu cyklicznych imprez o randze ogólnopolskiej i światowej.

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
Sternalice 81, 46-333 Sternalice, tel. +48 34 343 57 54
e-mail: lgd@gornaprosna.pl,  biuro@gornaprosna.pl
www.gornaprosna.pl

  Płaskowyż Dobrej Ziemi to malownicza kraina skrywająca nie tylko śre-
dniowieczne zamki i gotyckie świątynie, ale i wiele całkiem współczesnych 
atrakcji turystycznych. Na prastarym szlaku handlowym Opole – Ołomuniec 
– Brno, na przedpolu Bramy Morawskiej, nad Psiną leży niespełna 13-tysięcz-
ne miasteczko Głubczyce. Miasto może się pochwalić bogatą historią i licz-
nymi zabytkami z różnych epok jak zrekonstruowany renesansowy ratusz, 
gotycki kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, późnobarokowy 
klasztor Franciszkanów. Głubczyce, wzmiankowane już w XIII wieku, były 
niegdyś sporym miastem, otoczonym potężnym murem obronnym z 22 
basztami i 3 wieżami bramnymi oraz fosą. Ta część Opolszczyzny to region 
o bogatych tradycjach piwowarstwa i słodownictwa. Wzmianki o browarach 

głubczyckich, mieszczańskich i franciszkańskim, pochodzą co najmniej z XVIII wieku. Okolice Głubczyc to wymarzone miejsce 
dla miłośników historii i pięknych krajobrazów - są tu góry, kompleksy leśne, liczne wąwozy i parowy, pośród których rozło-
żyły się malownicze wioski i miasteczka. Drewniany kościół pw. św. Józefa w Baborowie, wieża widokowa we Włodzieninie,  
zagrody frankońskie w Pilszczu to tylko niektóre obiekty będące świadec-
twem dziedzictwa kulturowego na Płaskowyżu Dobrej Ziemi. Entuzjastom 
turystyki rowerowej możemy zaproponować wycieczkę po polsko - czeskim 
pograniczu Śląska, którego osią jest graniczna rzeka Opawica - przebiega 
tędy trasa rowerowa, prowadząca m.in. w okolice czeskiego Krnowa. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”
ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, tel./fax +48 77 485 43 04
e-mail: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl, www.plaskowyzlgd.pl

Płaskowyż Dobrej Ziemi – Dobre Miejsce dla Dobrych Ludzi
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  Każdy kto szuka dobrej zabawy i wypoczynku w swoich urlopowych oraz 
wycieczkowych planach powinien uwzględnić południowo - zachodni zakątek  
Opolszczyzny. Tu górskie krajobrazy i wody jeziora w jednym obiektywie  
odkrywają przed nami swoje różne oblicza. Górskie pojezierze jest pełne atrakcji 
o każdej porze roku. Latem gwarancją niezapomnianych wrażeń są piaszczyste 
plaże Jeziora Nyskiego i Otmuchowskiego, osobliwe krajobrazy Zalewu Pacz-
kowskiego, wody pełne ryb będące rajem dla wędkarzy oraz siedliska unika- 
towego ptactwa wodnego. Krajobrazy górskiego pojezierza oraz idealne  
warunki do żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa czy wioślarstwa przyciągają 
miłośników plażowania. Odpoczynek urozmaicają urokliwe rejsy statkiem po 
jeziorach, widowiskowe regaty czy oferta jazdy konnej lokalnych gospodarstw 

Tajemnice Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

W Krainie Dinozaurów

  Mała Panew to rzeka o długości około 130 kilometrów przepływająca 
wśród malowniczych lasów. Jej walory zostały docenione przez pasjona-
tów spływów kajakowych. Rzeka przecinająca swą wstęgą obszar Krainy 
Dinozaurów to ciek w większości nieuregulowany, który zachował wiele 
swych pierwotnych cech. Gęsto porośnięte wysokie brzegi, liczne zakola  
i naturalne przeszkody w postaci konarów przewróconych drzew i kamieni 
są prawdziwą atrakcją dla korzystających z organizowanych od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni spływów kajakowych. W pobliżu rzeki czeka na  
turystów bardzo dobrze przygotowana infrastruktura turystyczna umożliwia-
jąca spędzenie wolnego czasu w zależności od indywidualnych upodobań. 
Doświadczeni kajakarze twierdzą, że Mała Panew posiada wiele cech rzeki 
górskiej, co sprawia, że jest niezwykłą atrakcją dla miłośników sportów wodnych. Na terenie Krainy Dinozaurów znajduje się 
również kompleks Jezior Turawskich, które stanowią atrakcję zarówno dla wędkarzy, jak i żeglarzy oraz amatorów kąpieli. 
Obszar porośnięty jest gęstymi lasami, które przecinają liczne oznakowane szlaki rowerowe. Cisza, spokój i piękno otaczającej 
przyrody sprawiają, że czas spędzony na terenie Krainy Dinozaurów jest wyjątkowy. 

  Na wyjątkowość obszaru Krainy Dinozaurów wpłynęły również odkrycia 
paleontologiczne w rejonie dawnego wyrobiska kopalni iłów. Na terenie  
nieczynnej kopalni odkryto warstwę skalną przepełnioną szkieletami wielkich 
płazów i gadów, a wśród nich dinozaurów – prawdopodobnie najstarszych na 
świecie, liczących 230 milionów lat. Krasiejów stał się rajem dla paleontologów  
i miłośników prehistorii - odkryto tu skamieniałe kości licznych okazów, w tym 
szczątki pradinozaura, którego nazwano Silesaurus opolensis – „śląski jaszczur  
z Opola”. Dzięki tym znaleziskom w Krasiejowie utworzono dwa muzea, jedno 
w dawnej szkole, a drugie na samym złożu kostnym – pod jego szklaną podłogą 
można podziwiać największe w Europie nagromadzenie szczątków mezozo-
icznych gadów i płazów. Prace wykopaliskowe prowadzone są w Krasiejowie 

do dnia dzisiejszego. Tuż obok muzeum powstał wspaniały park rozrywki JuraPark, gdzie zobaczyć można około 250 unikalnych  
modeli dinozaurów w otoczeniu przypominającym ich naturalne środowisko. Kino 5D, Tunel Czasu, multimedialne Prehistoryczne 
Oceanarium, kąpielisko i plac zabaw będący idealnym miejscem szaleństw dla dzieci i odpoczynku dla rodziców - to tylko  
niektóre z atrakcji, które pozwalają na spędzenie rodzinnego weekendu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
ul. Guznera 3, Spórok, 47-175 Kadłub, tel./fax +48 77 461 12 28
e-mail: krainadino@onet.eu 
www.krainadinozaurow.pl
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agroturystycznych, letnie wieczory wypełnia bogata oferta rozrywkowa, np. 
lipcowy pokaz sztucznych ogni na wodzie z pływających po jeziorze barek. 
Na zwolenników aktywnego wypoczynku czekają Góry Opawskie, po których 
wędrówki kończą się wspinaczką na najwyższy górski szczyt Opolszczyzny 
- Kopę Biskupią, połączony z odpoczynkiem na terenie jedynego na Opolsz-
czyźnie Górskiego Domu Turysty. Tu corocznie i uroczyście, w śniegu i promie- 
niach słońca witamy Nowy Rok i żegnamy zimę podczas organizowanych  
imprez turystycznych. Uroku osobliwym krajobrazom dodają miasta  
„księstwa” z śladami historycznej przeszłości, którymi możemy podążać od 
Nysy nazywanej „śląskim Rzymem” do Paczkowa, czyli „polskiego Carcassonne”. 
Przemierzając kulturowy szlak „Księstwa Nyskiego”, warto odwiedzić nyską 
bazylikę św. Jakuba i Agnieszki, fortyfikacje nyskie, zamek biskupi w Otmuchowie czy mury miejskie i Muzeum Gazownictwa  
w Paczkowie. W turystycznym krajobrazie znajdzie się i coś dla smakoszy tradycyjnych specjałów oraz pasjonatów dawnych  
tradycji. Chleb pieczony w piecu na naturalnym zakwasie to jedna z propozycji wsi kulinarnej w Wilamowicach Nyskich.  
Atrakcyjnie położony Park Zdrojowy w Głuchołazach oraz Szlak Złotych Górników przybliżą odwiedzającym tradycje wodo- 
lecznictwa i górnictwa złota. Dla wytrwałych rowerowa wyprawa „Szlakiem Czarownic” przez miejsca związane z historią  
XVII-wiecznych procesów czarownic oraz ścieżkami 36 tablic zamontowanych w ramach projektu współpracy Opolskie  
szlakiem LGD w najatrakcyjniejszych miejscach na obszarze Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
tel./fax +48 77 408 05 88

e-mail: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl
www.nyskieksiestwo.turystyka.net

Wśród Historycznych Polichromii

 Punkt obowiązkowy podczas zwiedzania Opolszczyzny to kościół pod 
wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Małujowicach, który zajął szóste miejsce 
w plebiscycie „7 Nowych Cudów Polski” miesięcznika National Geographic 
Traveler. Wnętrze szczelnie pokrywają kolorowe średniowieczne malowidła, 
które stanowiły Biblię dla niepiśmiennych chłopów. Za sprawą malowidła, 
które przedstawia Sąd Ostateczny, zyskał sobie miano śląskiej Kaplicy  
Sykstyńskiej. Dzięki renowacji udało się zachować unikatowe polichromie, 
których wiek szacuje się nawet na 700 lat.
 Na obszarze Brzeskiej Wsi Historycznej znajduje się skupisko 20 unikalnych 
średniowiecznych polichromii w Polsce. Wyznaczono specjalny szlak tury-

styczny po najciekawszych 
zabytkach, zwany Szlakiem Polichromii Brzeskich biegnący przez Brzeg,  
Brzezinę, Zielęcice, Małujowice, Łukowice Brzeskie, Bierzów, Przylesie, Obórki, 
Krzyżowice, Pogorzelę, Łosiów, Strzelniki i Kruszynę. Dla wszystkich pasjo-
natów architektury sakralnej i nie tylko polecamy odwiedzenie niniejszych 
miejsc.

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka, tel./fax +48 77 412 90 21
e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl
www.brzeskawieshistoryczna.pl
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  Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się w jedno, tworząc krajobraz tak urzekająco  
piękny i niepowtarzalny. Kraina św. Anny charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem środowiska geograficznego. Bogactwo  
kulturowe Krainy tworzą unikalne zabytki architektury sakralnej, przemysłowej, zespoły pałacowo parkowe oraz perła Śląska 

Opolskiego - kompleks kalwaryjsko-klasztorny w Górze Świętej Anny.
  Góra jest wygasłym wulkanem, będącym najwyższym wzniesieniem Wyżyny 
Śląskiej. Wśród unikalnej przyrody rozrzucone są skarby geologiczne. Cała Góra 
znajduje się na obszarze Geoparku. W Górze Świętej Anny w miejscu dawnego 
kamieniołomu króluje amfiteatr. Jako jeden z największych tego typu obiektów 
w Europie mieści 3 tysiące widzów siedzących oraz około 30 tysięcy stojących.
  Będąc nieopodal, warto odwiedzić Kamień Śląski zwany szmaragdem Opol-
skiej Ziemi z kompleksem pałacowo-parkowym i zabytkową zabudową centrum 
wsi z wykorzystaniem rodzimego kamienia wapiennego. Miejscowość znana 
jest przede wszystkim jako miejsce urodzenia św. Jacka, bł. Czesława i bł. Bro-

nisławy. W pałacu Odrowążów mieści się sanktuarium św. Jacka. Gości z kraju i świata zaprasza Sebastianeum Silesiacum - centrum  
rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Przepięknie położony obiekt i bogate złoża wód oligoceńskich sprzyjają regeneracji psychofizycznej. 
To jedyny ośrodek w Polsce, gdzie wykonywane są zabiegi hydroterapii według przepisów bawarskiego księdza Sebastiana Kneippa. 
Aby się przenieść się w rzeczywistość epoki cystersów, wystarczy odwiedzić miejscowość Jemielnica z dawnym opactwem  
cystersów. Corocznie organizowany jest tu Jarmark Cysterski, podczas którego można przyjrzeć się średniowiecznemu rzemiosłu 
oraz tradycjom i zwyczajom minionej epoki. Zabawie i tańcom nie ma końca….
  W Kadłubie istnieje jedyne w swoim rodzaju Muzeum bez Murów. To 
miejsce, gdzie nie ma nietykalnych eksponatów, a ludzie i przedmioty dają 
się poznać w naturalnym dla nich otoczeniu. W trakcie oferowanych przez 
Muzeum warsztatów można nabyć umiejętności wytwarzania lokalnych 
specjałów oraz zakupić tradycyjne produkty i wyroby twórczości ludowej.  
W Kadłubie jesienią organizowane jest Święto Sera. Impreza promuje lokalny 
produkt – ser kadłubski o różnych smakach. 
  Ujazd zaprasza na Targi Panieńskie. Ujazdowskie Targi (Heiratsmarkt) były 
bardzo popularne na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku w okresie międzywojen-
nym. Wedle tradycji, dzień wcześniej przebrana para młoda jeździła po okolicy strojną bryczką i zapraszała mieszkańców do zabawy. 
Legenda głosi, że z tutejszego „cudownego źródełka” pili wodę narzeczeni, by przypieczętować swoją miłość. Po nabożeństwie  
młodzi udawali się na tzw. „Kaczy Rynek”, a stamtąd w orszaku do parku na zabawę. Taniec kotylionowy łączył ich nieraz na całe życie…. 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, tel. +48 77 44 67 131, tel./fax +48 77 44 67 130
e-mail: annaland@annaland.pl, wspolpraca@annaland.pl, www.annaland.pl

Jedyna taka Kraina…

  Miodowa Kraina w Maciejowie to pierwsza, a zarazem najsłodsza  
z tematycznych wsi w Dolinie Stobrawy, w której słychać wesołe brzęczenie 
pracowitych pszczół. Ciekawi świata miłośnicy przyrody mogą tu poznać 
wszystkie tajemnice mieszkańców ula i sami zamienić się w poszukiwaczy 
i odkrywców, biorąc udział w przygotowanej grze terenowej. To wspaniałe 
miejsce dla zwolenników aktywnego wypoczynku, którzy oprócz zabaw na 
wolnym powietrzu będą mieli okazję uczestniczyć w pokazach szermierki  
z użyciem bezpiecznej broni (go-now). W maciejowskim kościele goście będą 
mogli oddać się refleksji nad symboliką miodu i pszczół, a całą przygodę 
osłodzi poczęstunek z miodowych produktów, które będzie można zabrać ze 

sobą do domu. W „wiosce dekarzy” - Chudobie, położonej nad malowniczą rzeką Bukówką, dachy domów to prawdziwe dzieła 

Stobrawa rzeka Wiedzy
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sztuki. Zawód dekarski wśród mieszkańców stał się nie tylko sposobem na zara-
bianie, ale również ich pasją. Odwiedzając miejscowość, można poznać sztukę 
dekarską jak również wziąć udział w warsztatach, zajęciach malowania dachówek 
oraz w zabawach i grach edukacyjnych. W „wiosce drewna” – Borkowicach - wsi 
dendrologów otoczonej lasami, gdzie od pokoleń wykonuje się zawody związane 
z obróbką drewna, mieszkańcy z pasją opowiedzą o drzewach, a młodzi słuchacze 
będą mogli nauczyć się rozpoznawać różne rodzaje drzew po strukturze kory, 
kształcie i wielkości słojów przekroju drzew, a nawet po dźwięku uderzenia  
w suche drewno, będą także mogli wziąć udział w Questach. Na rozległych łąkach
w malowniczej Dolinie Stobrawy słychać tętniące życie przyrody, której tajemnice znają mieszkańcy wsi Markotów Duży. Tutaj rozciąga 
się obszar Natura 2000 o niezwykłych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, na których żyje motyl modraszek nausitous. Dolina  
rzeki Stobrawy, która do niedawna była przykładem zagospodarowania do celów rolniczych a w dawnych czasach tętniła pracą kilku 
wodnych młynów, oferuje wiele możliwości edukacyjnych z zakresu zajęć przyrodniczych, fizyki i mechaniki. Starszych zainteresuje zarzą- 
dzanie wodą w systemach retencji i sposób funkcjonowania maszyn prostych np. koło wodne, młodszym proponujemy zajęcia z entomologii 
w dolinie motyli, poznanie sposobów ochrony i gospodarowania na obszarach chronionych. Można tu również sprawdzić się w sztuce  
ceramicznej. Po sąsiedzku leży Bogatalanta w Bogacicy, która z pobliskich łąk i obszarów Natura 2000 czerpie składniki do wytwarzania domo- 
wych kosmetyków stanowiących doskonałe źródło relaksu po wyczerpującym dniu. Miłośnicy urody mogą tu samodzielnie wykonać dla siebie 
różne naturalne kremy, później posilić się domowymi przetworami i odpocząć na ukwieconych łąkach malując obrazy tym co dała natura. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
Rynek 1, 46-200 Kluczbork, tel. +48 77 413 11 38
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl, www.dolinastobrawy.pl

Ta Ziemia Złotą nazwana

  Złota Ziemia jest terenem obfitującym w osobliwości natury. Rezerwaty przy-
rody Kokorycz i Dębina są ostoją dla wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin 
oraz stanowią najciekawszy przyrodniczo relikt dawnej puszczy niemodlińskiej. 
Przemierzając kompleksy leśne wyznaczonymi ścieżkami przyrodniczo-dydak-
tycznymi takimi jak „Wąwozy Biechowskie” czy „Las Biskupi”, można zapoznać się  
z występującą na tym terenie szatą roślinną, fauną oraz poznać historię regionu. 
Duże kompleksy leśne tworzą wspaniałe warunki wypoczynku dla amatorów pie-
szych wędrówek oraz zbieraczy runa leśnego. Piękno przyrody można podziwiać, 
przejeżdżając po terenie licznymi oznakowanymi trasami rowerowymi. Złota Ziemia 
zawiera sporo niemych świadków historii. Szczególnie interesujące w skali całego 
kraju są granitowe słupy graniczne biskupstwa wrocławskiego, znajdujące się na terenie gmin: Kamiennik (4), Grodków (1) oraz 
Skoroszyce (1), które ponad 700 lat temu stanowiły dawną granicę księstwa biskupiego, tzw. „Granicę św. Jana”. Z całą pewnością 
można je uznać za najstarsze istniejące znaki graniczne na ziemiach polskich. Na szczególną uwagę zasługują licznie nagroma-
dzone na terenie Złotej Ziemi krzyże pokutne, relikty średniowiecznego prawa kryjące ciekawe historie przekazywane w poda-
niach ludowych. Warte zwiedzenia są zabytkowe zespoły pałacowo – parkowe w Sulisławiu, Jędrzejowie, Frączkowie i Biechowie. 

Podczas spaceru w parkach można spotkać liczne gatunki drzew i krzewów 
sprowadzonych z całej Europy oraz natknąć się na zabytki małej architektury 
z minionych czasów a także na pomniki przyrody. Obok możliwości obcowania  
z przyrodą i oglądania zabytków „Złota Ziemia” to atrakcyjne miejsce do aktyw-
nych form wypoczynku. Znajdujące się tu akweny wodne, jak wyrobisko po-
żwirowe w Głębocku z kąpieliskiem „Leśna Przystań”, żwirownia w Brzezinach, 
zbiornik retencyjny w Nowakach przyciągają miłośników wędkowania chcą-
cych wziąć udział w zawodach czy też odetchnąć od codziennych obowiązków.

Lokalna Grupa Działania „Złota Ziemia”
ul. Elsnera 15, 49-200 Grodków, tel. +48 77 415 48 04
e-mail: biuro@zlotaziemia.org, www.zlotaziemia.org



Informacje zawarte w niniejszym wydawnictwie są prawnie chronione. Żadna część tego wydawnictwa 
nie może być w jakikolwiek sposób powielana ani wykorzystana do innej publikacji bez zgody Studia PLAN. Koncepcja graficzna: Fju Fju Iwona Wiśniowska, iffka@fjufju.com

Opracowanie: Studio Plan
ul. Piotrkowska 72, 54-060 Wroc³aw
tel./fax 71 373 44 37, 71 354 25 07
e-mail: plan@plan.pl, www.plan.pl

ISBn: 978-83-64156-26-7

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
www.mapy.opolskie.pl
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Fotografie:
J. Banik, J. Stemplewski, UM w Paczkowie, A. Pieczarka, UM w Otmuchowie,  
P. Szymkowicz, UG w Kamienniku, UG w Pakosławicach, K. Pachurka, 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy", UM w Byczynie, 
K. Kotowska, A. Kokot, A. Golec, Stowarzyszenie Kraina św. Anny, M. Rak 


