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Gmina Prusice położona jest na malowniczych Wzgórzach Trzebnickich. Na terenie znajdują się piękne i rozległe lasy oraz 
tereny rolnicze. Okolice obfitują w atrakcje przyrodnicze, a także miejsca historyczne, które mogą zainteresować nie tylko 
miłośników dawnej historii. Trasy proponowane dla turystów pozwolą poznać Prusice oraz pobliskie wsie i miejscowości. 
Obiecujemy że nie zabraknie pięknych widoków i wielu atrakcji. Wybierając się na trasy jako środek lokomocji można 
wybrać zarówno samochód lub motor, ale i modny ostatnio rower. Zapraszamy na trasy! 

Przyrodniczo-krajoznawczą trasę po gminie Prusice zaczynamy w miejscu siedziby władz, czyli w Prusicach. Miejscowość 
liczy niewiele ponad 2 tysiące mieszkańców i może poszczycić się historią rozpoczynającą się jeszcze za czasów panowania 
książąt piastowskich. Pierwsze wzmianki dotyczące Prusic pochodzą już z XII wieku, natomiast prawa miejskie uzyskały 
one w II poł. XIII wieku. 

Zwiedzając miejscowość należy z pewnością odwiedzić tutejszy rynek, po środku którego wznosi się zabytkowy 
renesansowy ratusz. Co ciekawe początki tego pięknego gmachu sięgają jeszcze średniowiecza, a budynek posiada pewne 
gotyckie cechy. Skutkiem pożaru, który w XVI wieku strawił prusicki ratusz, była jego przebudowa w stylu renesansowym. 
Kolejna znacząca zmiana jego wyglądu miała miejsce na przełomie lat 20. i 30. XX wieku i nadała ona temu obiektowi 
neorenesansowy charakter. Modernizacja budynku oraz rewitalizacja rynku miała miejsce w latach 2012-2013. Warto 
wiedzieć, iż na 39-cio metrowej wieży ratusza znajduje się punkt widokowy, na który można się wdrapać pokonując 80 
dębowych schodów, które pochodzą z 1563 roku!

Na szczególną uwagę zasługują ponadto dwa kościoły. Pierwszy z nich, pw. św. Jakuba Apostoła, pochodzi z XIV wieku. 
Niestety przetaczające się w kolejnym stuleciu przez Śląsk i Czechy wojny husyckie nie oszczędziły Prusic i świątynia 
została spalona. Odbudowano ją dopiero pod koniec XV stulecia. W tej ceglanej, gotyckiej budowli znajdziemy sporo 
średniowiecznych, renesansowych, a także barokowych elementów. Na uwagę zasługuje szczególnie barokowa kaplica 
grobowa hrabiego Melchiora von Hatzfelda, który był dowódcą sił habsburskich podczas wojny trzydziestoletniej. Zupełnie 
inne walory architektoniczne prezentuje druga świątynia - kościół pomocniczy pw. św. Józefa Oblubieńca. Wzniesiono go w 
latach 1910-1911 w stylu neoromańskim i do końca II wojny światowej służył on społeczności ewangelickiej.

Na rynku w Kawiarence pod Trzema Wieżami przy pysznej kawie w okresie od maja do września można kupić znaczek 
turystyczny oraz zaopatrzyć się w foldery i wydawnictwa promocyjne Gminy Prusice. Inne miejsca gastronomiczne to 
Restauracja Riviera, Bar Bistro, Pizzeria Rodzinna. W Prusicach przez cały rok posmakować można smacznego 
ekologicznego mleka oraz serów u Pani Danuty Kosińskiej. Miłośnikom tajemnic polecamy zobaczenie kamienia św. Jadwigi 
- głazu narzutowego przy Alei Lipowej. Według miejscowej legendy wgłębienia znajdujące się na nim to odcisk stopy 
Świętej oraz ślad jej psa.My jednak wyruszamy do Goli. 

Po opuszczeniu miasta pierwszym naszym przystankiem będzie Gola. Dotrzemy tu kierując się na południowy zachód. Co 
ciekawe położona na Wzgórzach Trzebnickich wieś jest jedną z najmniejszych na terenie gminy. Mimo niewielkiego 
rozmiaru, Gola również może poszczycić się długą historią – pierwsze informacje pochodzą z połowy XIII wieku. Pokonując 
naszą trasę warto się tu zatrzymać, ponieważ z otaczających wzgórz rozciąga się rozległy widok na Kotlinę Żmigrodzką. 
Ponadto walorów przyrodniczo-krajoznawczych dodają wsi oddzielone groblą stawy, kilka dużych głazów narzutowych i 
okoliczne lasy. W ciepły letni dzień dobrym pomysłem będzie z pewnością rodzinny piknik.
Opuszczając Golę kierujemy się dalej.

Kolejnym przystankiem jest oddalona od Prusic o około 4 km na południowy zachód Wilkowa. Położona na obszarze 
Wzgórz Trzebnickich wieś szczyciła się niegdyś XIX-wiecznym zespołem dworskim. Niestety II wojnę światową przetrwały 
tylko trzy budynki z końca XIX wieku. Drugi kompleks, z około 1900 roku, zachował się co prawda do naszych czasów, ale 
w wyniku remontu utracił swoje neorenesansowe cechy, a ponadto uległ dewastacji. W obrębie dawnych zespołów 
dworskich znajdziemy parki, które w dużej mierze pozarastały, ale wciąż posiadają walory przyrodnicze i krajoznawcze, 
m.in. dzięki staremu drzewostanowi.

Z Wilkowej jedziemy na północny zachód, aby zobaczyć jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych w gminie – Pałac 
Brzeźno.

Położone nad niewielkim potokiem na północnym skraju Wzgórz Trzebnickich Brzeźno znajduje się około 6 km na zachód 
od Prusic. Tak jak w przypadku wielu okolicznych miejscowości, pierwsze wzmianki o Brzeźnie sięgają średniowiecza i 
panowania książąt piastowskich na tych terenach. Co więcej, znaleziska archeologiczne z tego obszaru wskazują, że 
osadnictwo istniało tutaj już w epoce neolitu.
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Dolny Śląsk słynie z pięknych i licznych zamków oraz pałaców. Jeden z takich obiektów znajduje się właśnie w Brzeźnie. 
Tutejszy zespół pałacowy, w którego skład wchodzi również park, pochodzi z początku XIX wieku. Rezydencja ta powstała 
na fundamentach budynku z XVI lub XVII stulecia. Obecny kształt i wygląd zawdzięcza gruntownej przebudowie z 
początku XX wieku. Po II wojnie światowej znajdowało się tu Państwowe Gospodarstwo Rolne, a sam zabytek popadał 
niestety w ruinę. Dopiero przejęcie obiektu przez prywatnych właścicieli w latach 90-tych pozwoliło na przywrócenie temu 
miejscu dawnej świetności. Dziś mieści się tu hotel, restauracja, strefa SPA, pole golfowe, korty tenisowe i wiele innych 
atrakcji. Tutejszy park dworski, którego część była niegdyś naturalnym lasem, ma około 3,5 ha. Ponadto znajdują się w 
nim dwa stawy. Pałac Brzeźno to urokliwe miejsce, w którym warto zatrzymać się na dłużej. Tutaj znajduje się restauracja 
i kawiarnia czynna cały rok. 

W sąsiednim Borowie w okresie lata zakupić można borówkę amerykańską u Pani Katarzyny Krasowskiej a w sezonie 
warzywa u Pani Katarzyny Kołtko. 

Ta malutka miejscowość jest unikalnym miejscem na mapie Dolnego Śląska. W Borówku mieści się bowiem Skansen 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych, otwarty uroczyście w 2013 roku. Wystawione tu odrestaurowane maszyny i sprzęty mogą 
zaciekawić nie tylko miłośników wsi i rolnictwa. Pośród eksponatów zobaczymy m.in. kopaczkę do ziemniaków sprzed 150 
lat oraz pług z 1840 roku. Ponadto na terenie skansenu znajduje się ścieżka edukacyjna wraz z tablicami informacyjnymi 
oraz miejsce przeznaczone na ogniska i pikniki. W sezonie letnim odbywają się tu natomiast wydarzenia kulturalne.

Po zakończeniu zwiedzania skansenu pora wyruszyć w dalszą drogę. 

Następnym punktem jest Chodlewko. We wsi możemy zatrzymać się na krótki spacer, a w okresie letnim również na 
rodzinny piknik. W miejscowości znajdował się niegdyś dwór, ale nie przetrwał on niestety II wojny światowej. Zachował 
się natomiast założony w XIX wieku park dworski, w którym wykorzystano drzewostan porastający wcześniej ten teren. 
Warto wspomnieć, że w Chodlewku planowana jest również ścieżka rowerowa, która połączy wieś z wieloma ciekawymi 
miejscami w regionie.

Po spacerze w parku udajemy się do Jagoszyc.

W położonej około 3 km na zachód od Prusic wsi, podobnie jak w Chodlewku, znajdował się niegdyś zespół dworski. 
Niestety zniszczony pałac rozebrano w latach 70-tych XX wieku. Dziś można się jednak przespacerować po założonym w 
XIX wieku parku, w którym rośnie stary drzewostan. Teren ten nazywany jest obecnie Parkiem Bażanta. Jest on zadbany, a 
na jego obszarze mieszczą się ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi oraz przyrządy do ćwiczeń fizycznych.

Przed nami już tylko jeden przystanek. 

W przeciwieństwie do dwóch wcześniejszych miejsc, Krościna Mała jest miejscowością, w której zachował się zespół 
dworski. Tutejsza murowana posiadłość z końca XIX wieku została zbudowana w stylu eklektycznym z elementami 
neorenesansowymi. Obecnie w gmachu znajduje się stacja doświadczalna Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych.

Jeśli idzie o historię Krościny Małej to wzmianki o samej wsi pojawiły się w dokumentach już w II poł. XIII wieku, a w 
okolicy znaleziono liczne ślady osadnictwa z neolitu, epoki brązu oraz żelaza.

Z Krościny Małej kierujemy się do Prusic. 

Zanim się ostatecznie pożegnamy, zachęcamy jeszcze to spaceru w okolicach prusickiego rynku, może wejścia na wieżę, 
odpoczynku na kawie w okresie lata w Kawiarence pod Trzema Wieżami. 

Jeśli dysponujecie czasem wolnym warto odwiedzić Prusicki Obiekt Multifunkcyjny i wybrać się do kina. A może chwila z 
intensywnym treningiem na fitnessie w PCF. Zapewniamy że emocje będą niepowtarzalne. 

Zachęcamy do ponownego odwiedzenia i aktywnego spędzenia czasu w naszej gminie.  

DO TRASY WYDRUKUJ SCHEMAT Z MAPA ATRAKCJI
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