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1. Kościół pw. Trójcy Świętej. 
Wzmiankowany w 1335 r., przebu-
dowany w początkach XX w. 
w stylu neobarokowym. Budowni-
czym świątyni był ks. Walenty 
Wojciech, późniejszy biskup sufra-
gan wrocławski. Kościół należy do 
piękniejszych budowli sakralnych 
na Opolszczyźnie. Kopuła wew-

nętrzna nawy głównej w najwyższym punkcie sięga 17 m wysokości. Jest to 
największy obiekt sakralny ziemi korfantowskiej.  Ze względu na przepiękne 
barokowe wnętrze w kościele tym corocznie w lipcu odbywa się  jeden
z finałowych  koncertów Festiwalu Polonijnego Polskiej Piosenki, którego 
współorganizatorem jest Gmina Korfantów, a organizatorem głównym 
Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Wydarzenie, które co roku przyciąga do 
Korfantowa ponad 100 wykonawców z kilkunastu krajów świata i ponad 
1000 słuchaczy. Warto  na nim być!

2. Zespół Pałacowy w Korfanto-
wie. Zbudowany w początkach XVII 
w. na rzucie podkowy. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej opusto-
szały, w latach 60 XX w. była to już 
ruina. Na uwagę zasługują późno-
renesansowe portale. Zabudowa-

niom pałacowym towarzyszy rozwiązanie parkowe (obecnie Park Krajobra-
zowo-Naturalistyczny). W sąsiedztwie obecnego boiska sportowego 
znajduje się grobowiec właścicieli pałacu Pückler-Burghauss. Obecnie 
w budynku mieści się siedziba Opolskiego Centrum Rehabilitacji. Tym 
samym Korfantów jest ważnym ośrodkiem ortopedycznym i rehabilitacyj-
nym na mapie województwa opolskiego. W powrocie do zdrowia pacjentom 
służy bardzo  dobrze wykwalifikowana kadra medyczna, rehabilitacyjna
i pielęgniarska. Lecznica posiada basen wewnętrzny, z którego skorzystać 
mogą w godzinach popołudniowych turyści i mieszkańcy.

3. Budynek dawnej remizy 
strażackiej. Wzniesiony w 1910 r. 
w stylu neogotyckim z jednowieżo-
wą fasadą północną. Na uwagę 
zasługuje cementowa sztukateria 
w ścianie wschodniej. W jej central-
nym punkcie znajduje się historycz-
ny herb Korfantowa z otwartą 
bramą i czterema wieżami oraz 

sylwetką Baranka Bożego. Obecnie jest to siedziba Gminnego Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnego REMIZA (w tym Gminna Biblioteka Publiczna). 
W obiekcie tym odbywają się wernisaże, wystawy, spotkania z pisarzami  
oraz  konkursy recytatorskie. 

4. Krzyż pokutny (XIV-XVI w.). 
Wykonany i ustawiony przez zabój-
cę w miejscu zbrodni. Jedyny krzyż 
pokutny znajdujący się w Korfanto-
wie, dwa pozostałe znajdują się
 w Rynarcicach i Ścinawie Nyskiej. 

5. Szpital św. Elżbiety w Korfan-
towie. Wybudowany w 1892 r. 
przez Związek Śląskich Rycerzy 
Maltańskich. Szpital funkcjonował 
do 1976 r. Obecnie w budynkach 
zespołu szpitalnego mieści się Dom 
Pomocy Społecznej „Maria” w któ-
rym przebywają osoby starsze i nie-
pełnosprawne. 

6. Szkoła Podstawowa  Nr 2  im. 
Czesława Niemena w Korfanto-
wie. Zbudowana w latach 2008-
-2011, oddana do użytku 2 wrze-
śnia 2011 r. Jest to jeden z naj-
nowocześniejszych obiektów edu-
kacyjnych w województwie opol-
skim. W szkole mieści się 18 sal 

lekcyjnych, w tym pracownie: chemiczna, fizyczna, 2 języków obcych, 
informatyczna i techniczna. Corocznie na przełomie stycznia i lutego 
odbywa się  tutaj Festiwal Piosenki im. Czesława Niemena, który wśród 
wykonawców cieszy się coraz większym uznaniem i wyższą rangą. 

7. Hala sportowa w Korfantowie. Budowana w latach 2003-2005, 
uroczyście otwarta 16 grudnia 2005 r. Wewnątrz hali mieści się boisko
o wymiarach 44 x 24 m oraz widownia na 290 miejsc. Na zewnątrz obiektu 
znajdują się boisko do koszykówki i siatkówki, bieżnia 100 m i 200 m, 
zewnętrzna siłownia oraz koło do rzutu młotem/dyskiem. Hala wraz ze 
szkołą im. Czesława Niemena stanowią największy kompleks edukacyjny 
w gminie. Obiekt tętni życiem przez cały rok. W obiekcie znajduje się siłow-
nia wewnętrzna, z której mogą korzystać mieszkańcy i turyści.

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Korfantowie. W skład zespołu 
wchodzą: Przedszkole im. Misia 
Uszatka oraz Szkoła Podstawowa 
im. Wojska Polskiego dla uczniów 
klas 1-3. W budynku zespołu mieści 
się również żłobek. Zespół dyspo-
nuje nowocześnie zaaranżowanymi 
terenami rekreacyjnymi, dostępny-

mi dla mieszkańców gminy, w tym: placami zabaw oraz kompleksem boisk 
wielofunkcyjnych. 

9. Kompleks boisk wielofunkcyj-
nych. Wybudowany w 2012 r. 
W skład obiektu wchodzą: boisko do 
piłki nożnej oraz boisko tartanowe. 
Kompleks dostępny jest w okresie 
roku szkolnego w godz.: 15-21, 

w okresie wakacyjnym i w weekendy  w godz.: 10-21. 

10. Mogiła zbiorowa Polaków 
zamordowanych w obozie Polen-
lager Friedland 85 na cmentarzu 
parafialnym w Korfantowie.
W latach 1942-43 niemiecki obóz 
dla Polaków. Kierowano tam 
głównie osoby wysiedlone z powia-
tów wadowickiego i żywieckiego. 
Dla miejscowych rolników stanowili 
oni rezerwuar siły roboczej.  
Z powodu fatalnych warunków 
zdecydowano  się na opryskiwanie 
więźniów środkiem „Detmolin”, co 
doprowadziło do śmierci kilkudzie-
sięciu osób. 

11. Wiata grillowa z boiskiem sportowym w Myszowicach. Miejsce 
spotkań mieszkańców Myszowic, ale również przystań dla podróżujących 
np. rowerem. Piękne i spokojne okolice miejscowości sprzyjają wycieczkom 
rowerowym. 

12. Zespół dworsko-parkowy 
wraz z zabudową mieszkaniową 
pracowników folwarcznych 
w Myszowicach. Elementy zespołu 
są zachowane, lecz obecnie znajdu-
ją się w złym stanie.

13. Świetlica wiejska w Myszo-
wicach. W miejscowości znajduje 
się świetlica wiejska z sąsiadują-
cym terenem rekreacyjnym, świe-
tlica z pełnym zapleczem sanitar-
no-socjalnym. W ostatnich latach 
obiekt przeszedł kompleksowy 
remont. 

14. Kościół pw. Matki Bożej 
Dobrej Rady w Myszowicach z XIX 
w. Wewnątrz kościoła neogotycki 
ołtarz oraz droga krzyżowa. Kościół 
w Myszowicach należy do Parafii 
pw. Świętej Trójcy w Korfantowie. 
Msze Święte odbywają się w pierw-
szy piątek miesiąca oraz w niedzielę. 

15. Świetlica wiejska z wiatą 
grillową i urządzeniami rekre-
acyjnymi w Kuropasie. Świetlica 
wiejska z wiatą grillową, urządze-
niami zabawowymi dla dzieci
i siłownią zewnętrzną. Obiekt 
oddany do użytkowania w 2006 r. 
W sąsiedztwie obiektu znajdują się 
urządzenia zabawowe i rekreacyjne 

dla wszystkich mieszkańców i turystów, pragnących spędzić czas na 
świeżym powietrzu. W razie deszczu można się schronić w ogólnodostępnej 
wiacie grillowej. 

16. Stajnia MAGNUM w Kuropa-
sie. Nowoczesny obiekt rekreacyj-
no-jeździecki, w którym można miło 
i aktywnie spędzić czas. Obiekt 
oferuje oprowadzanki na kucach
i dużych koniach, naukę jazdy dla 
początkujących, jazdę konno 
z instruktorem, przejażdżki bryczką, 
wypożyczenie koni do sesji zdjęcio-
wych. Organizuje również imprezy 
okolicznościowe i półkolonie w okre-
sie wakacyjnym.  Jest możliwość 
prowadzenia rehabilitacji z wykwa-
lifikowanym hipoterapeutą. 

17. Otwarty staw rekreacyjny 
w Kuropasie. Miejsce do odpoczyn-
ku i połowu ryb przy drodze 
wojewódzkiej pomiędzy Kuropasem 
i Rynarcicami. 

18. Kościół pw. św. Mikołaja z XIII 
w. w Rynarcicach. Budynek nawowy 
z XVIII w. natomiast wieża z XIX w. 
Wewnątrz elementy barokowego 
wyposażenia. Na cmentarzu przyko-
ścielnym znajduje się średniowieczny 
krzyż pokutny. Mały, urokliwy kośció-
łek  należący do Parafii  Rzymskoka-
tolickiej we Włodarach. 
19. Wiata grillowa z boiskiem 
sportowym w Rynarcicach. Miej-
sce spotkań mieszkańców i organi-
zacji zabaw i festynów zwłaszcza 
w okresie wakacyjnym. Obiekt 
o charakterze ogólnodostępnym. 
Dobre miejsce postoju w trakcie 
wycieczek po naszej gminie.

20. Kościół pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny we 
Włodarach. Wzmiankowany 
w 1302 r. Przebudowany w stylu 
barokowym w latach 1749-1754. 
Ołtarz główny i ołtarze boczne mają 
styl rokokowy. Po prawej części 
ołtarza znajduję się wykonana 

z kamienia węgielnego figura św. Barbary. W otoczeniu kościoła wybudo-
wany został mur z kamienia polnego. Jeden z nielicznych obiektów sakral-
nych w gminie posiadających oświetlenie zewnętrzne. Obecnie zabytek 
przyciąga  uwagę swoją nową elewacją i nowym dachem. Otoczenie zadba-
ne i pielęgnowane przez mieszkańców Włodar. Przed wejściem głównym 
do kościoła (po lewej stronie krzyża) znajduje się poniemiecka tablica 
pamiątkowa poświęcona ofiarom I wojny światowej. Po przekroczeniu 
bramy, na kościele mieszkańcy wmurowali tablicę na pamiątkę odwiedzin 
parafii przez ówczesnego Karola Wojtyłę późniejszego papieża Jana Pawła 
II. We wsi można napotkać 13 przydrożnych kapliczek.

21. Boisko sportowe we Włoda-
rach z zapleczem sanitarno-socjal-
nym, zlokalizowane przy wyjeździe 
z miejscowości w kierunku Nysy.

22. Kompleks integracyjno-spor-
towy we Włodarach. W skład 
kompleksu wchodzą: siłownia 
zewnętrzna, wiata grillowa, salka 
informatyczna, urządzenia zabawo-
we dla dzieci i boisko rekreacyjne. 
Obiekt o charakterze ogólnodostęp-
nym. Idealne miejsce do postoju

i  odpoczynku. W ostatni weekend sierpnia do Włodar przyjeżdżają  miłośni-
cy produktu lokalnego ,,pierogów włodarskich” oraz lokalnych słodkości na 
coroczne parafialne święto plonów, a amatorzy biegania mogą swoich sił 
spróbować w biegach organizowanych dla wszystkich grup wiekowych. 

23. Kościół pw. św. Nikazego 
Biskupa Męczennika i Chrystusa 
Króla z 1767 r. w Węży. Budowla 
nie posiada wyraźnych cech stylo-
wych. Administrowana jest przez 
Parafię Rzymskokatolicką w Wierz-
bięcicach. 

24. Kaplica św. Anny. Położona 
między Włodarami, a Wężą z rzeź-
bami Matki Boskiej i św. Jana Nepo-
mucena. Kaplica znajduje się na 
terenie prywatnym jednak corocznie 
organizowane jest w tym miejscu 
nabożeństwo majowe połączone ze 
spotkaniem mieszkańców Włodar 
i Węży. Urokliwe i niepowtarzalne 

otoczenie miejsca podkreśla wyjątkowość tego obiektu i stanowi idealne 
miejsce do zawierania związków małżeńskich. Obiekt z dala od głównych 
dróg zapewnia uczestnikom prywatność uroczystości i niepowtarzalność 
wyjątkowych chwil. 

25. Stawy Zacisze. Gospodarstwo 
agroturystyczne, prywatne o cha-
rakterze ogólnodostępnym. Obiekt 
oferuje miejsca noclegowe. Znajduje 
się pomiędzy miejscowościami 
Węża i Włodary. Stanowi doskonałe 
miejsce do wypoczynku i rekreacji. 
Klimatyczne położenie i nowocze-
sność obiektów gwarantuje wypo-

czynek i relaks w jednym z najpiękniejszych miejsc w gminie. Miejsce warte 
odwiedzenia! 

26. Kościół pw. św. Mateusza 
w Gryżowie z XIII w. Przebudowany 
w XVII i XVIII w. Zatracił swoje 
pierwotne cechy stylowe. Świątynia 
otoczona jest murem kamiennym 
z wyeksponowanymi płytami na-
grobnymi. Na placu kościelnym stoi, 
przeniesiona z kapliczki, znajdującej 
się przy trasie sudeckiej (drodze 

krajowej biegnącej przy Gryżowie) ponad 3 metrowa figura św. Jana Nepo-
mucena wykonana z piaskowca (z 1725 r.) odnowiona przez Muzeum 
Powiatowe w Nysie i zamontowana w nowym miejscu w 2018 r.

27. Młyn wodny w Gryżowie. 
Położony w południowej części 
miejscowości, na terenie prywatnym, 
znajduje się  młyn wodny. Przed laty 
obiekt tętniący życiem  rolników 
i kupców. Dziś  bardzo dobrze zacho-
wane wnętrze obiektu przywoływać 
może wspomnienia z czasów jego 
świetności. 

28. Kompleks integracyjno-spor-
towy w Gryżowie. W skład kom-
pleksu wchodzą: świetlica wiejska, 
urządzenia zabawowe dla dzieci, 
siłownia zewnętrzna i wiata grillowa. 
W sąsiedztwie znajduje się boisko 
sportowe. Miejsce spotkań miesz-
kańców, organizacji  wydarzeń wiej-
skich - również dożynek, ale także 

doskonałe miejsce do postoju i odpoczynku w czasie podróży. 

29. Kościół pw. św. Piotra i Pawła 
w Ścinawie Nyskiej. Wzmiankowa-
ny w 1236 r. należący do najpiękniej-
szych na Śląsku wiejskich obiektów 
sakralnych. Wpisany na listę Nyskie-
go Księstwa Jezior i Gór jako lokalny 
obiekt turystyczny ze względu na 
swój barokowy styl. Zabytkowe jest 
również otoczenie kościoła ze sta-

rym murem z kamienia polnego oraz renesansową bramą z wmurowanym 
krzyżem pokutnym. Na uwagę zasługuje sgraffitowa dekoracja wieży 
kościoła. W centralnym  miejscu cmentarza przykościelnego znajduje się 
poniemiecka tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom I wojny światowej. 
Kościół zarządzany jest przez parafię w Ścinawie Małej. Najcenniejszy 
zabytek  sakralny w Gminie Korfantów. 

30. Kompleks integracyjno-spor-
towy w Ścinawie. Obejmuje: base-
ny zewnętrzne, siłownię zewnętrz-
ną, kompleks boisk. Kilkuhektarowy 
obiekt przyciąga mieszkańców każ-
dego dnia. Miejsce spacerów, ćwi-
czeń, rekreacji i spotkań.  Dojazd do 
obiektu ul Parkową w Ścinawie 
Nyskiej lub ul. Klasztorną w Ścinawie 
Małej.

31. Mała Grota. Lokalne miejsce 
kultu maryjnego, znajdujące się 
w lesie gdzie dotrzemy ulicą Klasz-
torną. Otoczenie groty jest dobrym 
miejscem na odpoczynek, zadumę 
i refleksję. Obiekt odnowiony 
i zagospodarowany przez miesz-
kańców obu Ścinaw. Warto poznać 
to wyjątkowe miejsce. Dojazd rowe-

rem, samochodem do ostatnich zabudowań mieszkalnych, a następnie 
dojście piesze. Wokół kapliczki znajdują się ławki. Na trasie do groty po 
lewej stronie zobaczyć można i skorzystać w godzinach treningów z czynnej 
strzelnicy  sportowej obecnie administrowanej przez  klub Strzelecki 
,,Strzał” z Prudnika.

32. Duża Grota. Znajduje się 
w okolicy leśniczówki Rudziczka. 
Odnajdziemy tu Cudowne Źródełko 
o właściwościach leczniczych, gdzie 
w 1928 r. została wzniesiona 
kaplica Matki Boskiej Różańcowej. 
Administracyjnie znajdujące się 
w Gminie Prudnik, jednak ze wzglę-
du na swoje  leśne położenie, 

charakter i zagospodarowanie stanowi bazę wycieczkową dla mieszkańców 
całego regionu pogranicza, w szczególności mieszkańców Rudziczki 
i  Ścinaw. Wokół kaplicy znajdują się odnowione stacje drogi krzyżowej. 

33. Kościół pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Ścina-
wie Małej z XVIII w. W kościele został 
umieszczony wizerunek Madonny 
Pustomyt, przywieziony przez miesz-
kańców wsi z kresów wschodnich. Na 
cmentarzu parafialnym w 2019 r. 
zamontowana została tablica poświę-

cona pamięci mordów w Rumnie w 1944 r. na mieszkańcach wsi, których 
potomkowie żyją obecnie w Ścinawie Małej. Spoczywa tu Gerhard Kreschok, 
uczestnik zdarzeń będących skutkiem  tragicznej miłości do Broni z 1941 
roku.  Historię Broni i Gerharda poznać może cały świat, gdyż ich ostatnie, 
wspólne tragiczne chwile uwiecznione zostały na  jedynym zachowanym 
filmie z tego wydarzenia, a który prezentowany jest również w Muzeum 
Holocaustu w Waszyngtonie. 

34. Rynek w Ścinawie Małej. Miejsce 
handlu i spotkań mieszkańców z histo-
rią sięgającą XIII w. Dzisiejszy blask 
miejsce zawdzięcza przeprowadzonej 
w latach 2017-2018 kompleksowej 
rewitalizacji, w trakcie której wyekspo-
nowano dawne zabytkowe elementy: 
studnia (XVII-XVIII w.), marmurowy 

krzyż, pomnik bohaterom wzniesiony z okazji 50 rocznicy zakończenia II wojny 
światowej. Powierzchnię rynku wyłożono granitową kostką stylizowaną, 
eksponując miejsce dawnego, wyburzonego w latach 60. XX w. ratusza. 

35. Szwedzka Górka. Sanktuarium pw. 
Matki Boskiej Bolesnej. Szczegółową 
historię tego miejsca można odsłuchać 
skanując kod QR lub na stronie 
www.poznajhistorie.pl. Miejsce kultu 
Maryjnego i pielgrzymek pątniczych 
mieszkańców całej gminy i turystów. 
Obiekt położony na wzniesieniu, w okolicy 

Przydroża Małego, otoczony starymi lipami i stacjami drogi krzyżowej.

36. Zespół Pałacowy w Przydrożu 
Małym. W skład zespołu wchodzi 
barokowy pałac z 1736 r. z gotycką 
wieżą zegarową, zabudowania gospo-
darcze oraz założenia parkowe. Obiekt 
stanowi własność prywatną. 

37. Boisko sportowe w Przydrożu 
Małym. W sąsiedztwie  obiektu zlokali-
zowano grill z ławkami, urządzenia 
zabawowe dla dzieci i świetlicę wiejską. 
Jest to miejsce spotkań, rekreacji miesz-
kańców i odwiedzających. Dobre 
miejsce na odpoczynek w drodze. 

38. Świetlica wiejska w Pleśnicy. 
Obok świetlicy zlokalizowano urządze-
nia zabawowe i elementy siłowni 
zewnętrznej. Atutem wsi są zachowane 
zabytki przyrodnicze (m.in. aleja lipowa 
z 1914 r.) oraz walory krajobrazowe. 
W przydrożnej kapliczce spotkać też 
można jednego z najstarszych w gminie  

                                                                   drewnianych Nepomuków. 

39. Kościół pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Przydrożu  Wielkim 
z 1 p. XIX w. W elewacji kościoła dwie 
tablice nagrobne z końca XIX w. 
W sąsiedztwie znajduje się krzyż dzięk-
czynny poświęcony ocalałym mieszkań-
com przybyłym z Kresów Wschodnich. 
Kościół administrowany jest przez 

Parafię Rzymskokatolicką w Przydrożu Małym. W miejscowości znajduje się 
teren rekreacyjny z wiatą, z której skorzystać mogą również turyści. 

40. Świetlica wiejska i teren rekre-
acyjny w Rączce. Wokół tej najwięk-
szej świetlicy wiejskiej w Gminie 
Korfantów, zagospodarowano tereny 
zielone i przestrzeń publiczną z urzą-
dzeniami siłowymi oraz wiatą grillową. 
Miejsce odpoczynku dla każdej osoby, 
która odwiedzi tę urokliwą miejsco-

wość. Przy wyjeździe z Rączki w kierunku Korfantowa, po prawej stronie 
wzrok przyciąga krzyż dziękczynny z 1947 r. ufundowany przez mieszkań-
ców za ocalenie z zawieruchy wojennej. 

41. Kościół pw. Świętego Krzyża w Puszynie z 1 p. XIX w. administrowa-
ny przez Parafię pw. Trójcy Świętej w Korfantowie. Na miejscowym cmen-
tarzu znajduje się pomnik wojenny.

42. Świetlica wraz z terenem rekre-
acyjnym w Puszynie. Obiekt wraz 
z przyległą siłownią zewnętrzną i urzą-
dzeniami zabawowymi stanowi miejsce 
dla mieszkańców do wypoczynku 
i rekreacji, położenie miejscowości 
w sąsiedztwie lasów sprzyja spacerom 
na  łonie natury i wycieczkom rowero-

       wym. Warto odwiedzić tę urokliwą  
                                                                   miejscowość naszej gminy. 

43. Świetlica wiejska w Starej Jamce. 
Obiekt oddany do użytkowania w 2018 
r.,  zlokalizowany w centrum miejsco-
wości przy nim znajduje się wiata 
i urządzenia zabawowe dla dzieci. Obok 
świetlicy znajduje się dzwonek śmierci. 
Z miejscowości łatwo dojechać do 
Rzymkowic przez przysiółek Dobrzyków 

                                                                   i dalej w Bory Niemodlińskie.

44. Centrum rekreacyjne w Pie-
chocicach. Obiekt stanowi miejsce 
wypoczynku i rekreacji podczas wycie-
czek pieszych i rowerowych. Obejmuje 
urządzenia rekreacyjne, siłownię zew-
nętrzną z grillem. W osadzie znajduje 
się nieczynny młyn napędzany stru-

mieniem Pleśna Woda oraz kaplica pw. Trójcy Świętej, która podlega Parafii 
Rzymskokatolickiej w Grabinie.

45. Kaplica wotywna w Rzymkowicach. Wybu-
dowana przez mieszkańców w 1947 r. jako podzię-
kowanie za ocalenie po II wojnie światowej. 

46. Gospodarstwo agroturystyczne 
„Dziki Raj” w Rzymkowicach. Pięknie 
położone gospodarstwo z atrakcjami 
dla rodzin z dziećmi. Obiekt dysponuje 
również miejscami noclegowymi 
z pełnym węzłem sanitarnym i zaple-
czem kuchennym.

47. Świetlica wiejska w Rzymkowi-
cach z wiatą biesiadną. Nieopodal 
budynku przedszkola usytuowany jest 
plac zabaw dla dzieci oraz siłownia 
zewnętrzna oraz wiata grillowa. Obiekt 
ogólnodostępny. 

48. Akwen wodny w Przechodzie. 
Miejsce organizacji corocznego Mię-
dzynarodowego Turnieju Piłki Prądo-
wej. Impreza  odbywa się w ostatni 
weekend lipca. Oprócz zespołów pol-
skich, w turnieju uczestniczą również 
goście z Czech i Niemiec. Zmaganiom 
towarzyszy festyn z zabawą taneczną 

w każdym dniu. Wydarzenie na którym warto być! W sąsiedztwie obiektu 
znajduje się siłownia zewnętrzna oraz świetlica wiejska. 

49. Łowisko pstrąga w Przechodzie. Sprzedaż pstrąga prowadzona co-
dziennie. Smażalnia czynna w każdą niedzielę od godz. 12:00 do  godz. 
20:00 w sezonie od czerwca do września. 

50. Kościół pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela w Przechodzie. Zbudowany 
w miejscu dawnej – drewnianej świątyni 
z 1279 r., który służył wiernym do 1518 r. 
Budowę obecnie istniejącego kościoła 
zakończono w 1779 r. Jest to budowla 
w stylu późnobarokowym, zbudowana 
z cegły i otynkowana. 

51. Boisko sportowe wraz z urządze-
niami we Włostowej. Obiekt o charak-
terze ogólnodostępnym, zlokalizowany 
przy wyjeździe z miejscowości 
w kierunku Kuźnicy Ligockiej. Na boisku 
zamontowane zostały urządzenia 
zabawowe dla dzieci.

52. Świetlica wiejska w Kuźnicy 
Ligockiej. Wraz z wiatą grillową oraz 
Otwartą Strefą Aktywności stanowi 
element zaplecza rekreacyjnego dla 
mieszkańców wsi oraz turystów i gości. 

53. Wiata oraz urządzenia zabawo-
we w Niesiebędowicach. Obiekty 
znajdują się na boisku sportowym. 
Miejscowość posiada także wyremon-
towaną świetlicę wiejską. W miejsco-
wości  funkcjonuje jedyny obiekt 
sakralny, kaplica pw. Matki Bożej. 
Wzniesiona została prawdopodobnie 
pod koniec XIX lub na początku XX w. 

Zbudowana na planie prostokąta z górująca nad nią kwadratową wieżą 
i przypomina niewielki kościółek.

54. Kościół pw. Św. Rozalii (1897r.) 
w Jegielnicy - zbudowany w stylu 
neogotyckim z nietynkowanej cegły na 
planie prostokąta. Na czworobocznej, 
zwieńczonej wysokim hełmem wieży 
widoczne są ślady po kulach z czasów
II wojny światowej.  Kościół sąsiaduje 
z budynkiem świetlicy wiejskiej- 

                                                                    miejscem spotkań mieszkańców sołec-
                                                                    twa. 
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