
Miłośnikom przyrody spodobają się malownicze krajobrazy oraz tereny leśne, a dla osób interesujące się historią z pewnością 
docenią bogate historię regionu i interesujące zabytki. Przygotowana trasa ta pozwoli poznać Prusice i okolice oraz zapewni 
ciekawy aktywny dzień na świeżym powietrzu. W drogę!

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.
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. 

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. 

Poznajmy inne miejsca w gminie. Pojedźmy do Krościny Małej. 

Krościna Mała to wieś znajdująca się niewiele ponad kilometr od Prusic. Warto zatrzymać się w niej i zobaczyć miejscowy 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. Historia Krościny Małej posiada pierwsze wzmianki o wsi w dokumentach już w II poł. XIII wieku, a w okolicy 
znaleziono liczne ślady osadnictwa z neolitu, epoki brązu oraz żelaza. Jadąc dalej warto podjechać do Budzicza po smaki gminy w 
postaci pysznych ciast do Stowarzyszenia Młodzież z Budzicza. 
Z Krościny Małej udajemy do Jagoszyc.

W położonej około 3 km na zachód od Prusic wsi, 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. Jest to zatem idealne miejsce na odpoczynek pośród przyrody 
jak i na dodatkową aktywność fizyczną. 
Kolejny przystanek w Chodlewku.

We wsi możemy zatrzymać się na krótki spacer, a w okresie letnim również na rodzinny piknik. Tak jak w Jagoszycach, 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. Jedziemy do Skokowej

Miejscowość położona na zboczu wzgórz.  Przejeżdżając przez miejscowość warto zwrócić uwagę na tutejszą stację kolejową z II 
poł. XIX wieku, która została niedawno wyremontowana, oraz na położoną w okolicy dworca wieżę ciśnień z początków XX wieku. 
Podczas wizyty w Skokowej sugerujemy odwiedzić też młyn, który wybudowano w latach 30-tych XX wieku i który funkcjonuje do 
dziś. Można się tam zaopatrzyć w świetną mąkę i produkty mączne. Ponadto we wsi powstał obiekt typu „Orlik”, który jest sporą 
atrakcją sportową w okolicy. Ze Skokowej jedziemy prosto do Strupiny.
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Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z połowy XIII wieku. Na przestrzeni wieków był nawet okres, w którym Strupina 
posiadała prawa miejskiej. Dziś mieszka tu niespełna 500 osób. Odwiedzając miejscowość warto zobaczyć tutejszy kościół 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Zabytkowa świątynia została zbudowana w II poł. XIX wieku i pierwotnie 
służyła miejscowym ewangelikom. Obiekt posiada elementy neoromańskie oraz neogotyckie.
Gdy już odwiedzimy tutejszy kościół pora ruszać dalej. Kolejnym przystankiem są Piotrkowice.

Atrakcją Piotrkowic jest przepiękny pałac z pierwszej połowy XVII wieku. Gmach został kilka dekad później rozbudowany i 
przybrał formę barokową, którą możemy podziwiać do dzisiaj. Przypałacowemu parkowi nadano w XIX wieku styl angielski. 
Poza pięknym, starym drzewostanem, znajdują się tu trzy malownicze stawy oraz łączący je strumień. Warto dodać, że w 
jego północnej części mieści się neogotyckie mauzoleum rodziny Danckelmannów, a po drugiej jego stronie stoi pomnik ku 
czci poległych w I wojnie światowej mieszkańców gminy Prusice. W okresie powojennym rezydencja należała do 
Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a sam obiekt ulegał dewastacji. Mimo tego pałac robi ogromne wrażenie i jest 
pięknym przykładem architektury baroku. Zdecydowanie warto odwiedzić to miejsce oraz przespacerować się po tutejszym 
parku. Kolejna miejscowość czeka.

Pększyn to malownicza wieś, w której warto się zatrzymać ze względu na jej walory przyrodnicze. Przez miejscowość 
przepływa strumień, a w jej pobliżu rośnie kilka drzew klasyfikujących się jako pomniki przyrody. Na zachód od dębów 
rozciągają się obszary bagienne przechodzące w las łęgowy. Na tym obszarze gniazdują liczne ptaki. Te elementy 
przyrodnicze sprawiają, że Pększyn jest idealnym miejscem na spacery oraz pikniki. Z Pększyna kierujemy się dalej na 
wschód aż do Krościny Wielkiej. Polecamy serdecznie miejsce na mapie smaków gminy i sezonowe warzywa u Pana 
Tomasza Sawickiego. 

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV wieku. We wsi mieścił się niegdyś pałac z folwarkiem. Do dziś zachowały 
się jedynie wchodzące w skład zespołu dworskiego budynki mieszkalne i gospodarcze z połowy XIX stulecia. W latach 80. 
XX wieku zbudowano w Krościnie Wielkiej kaplicę pw. Jezusa Miłosiernego, wewnątrz której znajduje się ołtarz drewniany 
ze współczesnym obrazem Jezusa Miłosiernego. Warto dodać, że około 2 km od wsi zlokalizowany jest otoczony lasami 
zespół stawów hodowlanych, będący również siedliskiem licznych ptaków. Następne miejsce odpoczynku w Dębnicy.

Powoli zbliżamy się do końca. Następnym punktem naszej wycieczki jest Dębnica, będąca przykładem tzw. ulicówki, czyli 
wsi położonej wzdłuż jednej, głównej drogi. Dawniej mieścił się tu pałacyk o ciekawej bryle architektonicznej. Po wojnie 
funkcjonowało w nim biuro Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Zły stan sprawił jednak, że w latach 70. XX wieku 
budynek został rozebrany. Z Dębnicy udajemy się do przedostatniego przystanku podróży – Pietrowic Małych.

W zlokalizowanej nieco ponad kilometr od Prusic wsi znajduje się założony około 1900 roku park o powierzchni 2,5 ha. 
Zachował się w nim bogaty drzewostan, a spacerowiczów z dziećmi przyciąga położony tutaj plac zabaw. W miejscowości 
zobaczyć można ponadto ruiny wytwórni płatków ziemniaczanych z końca XIX wieku. W pobliżu samych Pietrowic Małych, 
na niewielkim wzniesieniu trafimy także na wczesnośredniowieczne grodzisko z VII-X wieku, a w lesie około 3 km od wsi 
znajdują się dwa stawy hodowlane, będące miejscem gniazdowania ptaków wodnych. Z Pietrowic Małych wracamy do 
Prusic.

PONOWNIE DO PRUSIC

W ten oto sposób przebyliśmy cała dzisiejszą trasę i dotarliśmy z powrotem do Prusic, w których zaczynaliśmy naszą 
podróż. Zanim się ostatecznie pożegnamy, zachęcamy jeszcze to spaceru w okolicach prusickiego rynku, może wejścia na 
wieżę, a 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.  Mamy nadzieję, że przyjemnie 
spędziliście czas, a okolice Wzgórz Trzebnickich wywarły na Was pozytywne wrażenie.  
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