


Gmina Ciep³owody, po³o¿ona malowniczo
na obszarze chronionego krajobrazu Wzgórz 
Niemczañsko – Strzeliñskich, to prawdziwy raj 
dla turystów pragn¹cych nacieszyæ wzrok 
wyj¹tkowymi widokami a jednoczeœnie prze¿yæ 
niezwyk³¹ przygodê odkrywania dziedzictwa 
historyczno – kulturowego pierwszych S³owian. 
Niespotykane walory œrodowiska naturalnego – 
przestrzeñ zapewniaj¹ca bliskoœæ natury
i mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu
z przyrod¹, a przy tym unikalne w skali kraju 
zabytki archeologiczne najstarszego osadnictwa 
na Dolnym Œl¹sku, to gratka nie tylko
dla wytrawnych wêdrowców, ale tak¿e rodzin, 
które pragn¹ mi³o spêdziæ weekend. £agodne 
wzniesienia i gêsta sieæ dróg leœnych i polnych 
stwarzaj¹ dogodne warunki do uprawiania 
turystyki pieszej i rowerowej, a w œnie¿ne zimy 
wêdrówek na nartach œladowych. Ka¿dy znajdzie 
tu coœ dla siebie przez okr¹g³y rok. Zapraszamy!
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c  pe³nowymiarow¹ halê sportow¹ z kortem 
do ricocheta, si³owni¹, tenisem sto³owym i bilardem  oraz 
kompleks Orlik z boiskami do siatkówki
i koszykówki przy Zespole Szkó³ Samorz¹dowych,
cnow¹ krêgielniê z minibarkiem i pizzeri¹ w 

 

sal¹ fitnes, 

pi³ki no¿nej, 

karczmie 
Biesiadny Dwór.

c spacer po pe³nym tajemnic muszkowickim lesie
z piêknie po³o¿on¹ barokow¹ kapliczk¹ i rozsianymi 
wokó³ niej stacjami drogi krzy¿owej oraz stanowi¹cym 
unikalny zabytek archeologiczny cmentarzyskiem 
kurhanowym kultury ³u¿yckiej. Jesieni¹ muszkowicki las

raj dla grzybiarzy.
crodzinn¹ wycieczkê z piknikiem nad ciep³owodzkimi 
stawami przy zamku lub ognisko na Kawiej Górze
przy drodze na Przerzeczyn Zdrój.

 
bukowy zmienia siê w prawdziwy 



c do obejrzenia ruin rycerskiego zamku wodnego
z prze³omu XIII i XIV w. bêd¹cego na przestrzeni 
wieków w³asnoœci¹ znanych œl¹skich rodów: 
Rothkirchów i Schweinichenów oraz ksi¹¿¹t Saksoñsko - 
Weimarskich, a w po³owie XV w. stanowi¹cego siedzibê 
rycerza – rozbójnika, Jerzego Reibnitza.
cdo zwiedzenia 

koœcio³a w 

c  do odwiedzenia kaplicy w Kobylej 
G³owie ufundowanej przez ówczesnego w³aœciciela wsi 
Heinricha Otto von Tschirschky. 

Seydlitzów, 

wzniesionego przez cystersów
w XVIII w. barokowego Starym Henrykowie,
z p³ótnem Micha³a Willmanna przedstawiaj¹cym 
Wniebowziêcie Najœwiêtszej Marii Panny.

neogotyckiej 



c  w hoteliku przy Zespole Szkó³ Samorz¹dowych
w Ciep³owodach, ul. Szkolna 2, tel. 74 81 03 444,
cw gospodarstwie agroturystycznym Rancho 
Lavender,  Baldwinowice 6, tel. 505 529 047,
cw karczmie Biesiadny Dwór, ul. Kolejowa 14, 
Ciep³owody,  tel. 608 316 558,

c  góralskie przysmaki w karczmie Biesiadny Dwór, 
ul. Kolejowa 14, tel. 608 316 558,

c

c

c

Ciep³owody, 
miody z okolicznych pasiek:

Pañstwa Malinowskich z Ciep³owód, tel. 511 116 682,
Mariusza Kaliniaka z Piotrowic Polskich, tel. 668 339 254,

tradycyjne wêdliny z zak³adu masarniczego 
Kazimierza Skirbiszewskiego, tel. 74 81 03 162,

regionalne przysmaki i produkty podczas corocznego 
Przegl¹du Tradycji Bo¿onarodzeniowych.




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

