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1 Kościół pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie

Legendarne przekazy donoszą, iż kościół został wybudowany
w 1159 roku z polecenia księcia Bolesława Kędzierzawego. 
Wśród bogactwa rzeźb i ołtarzy na uwagę zasługuje: niedawno 
odnowiony ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
oraz znajdujące się przed kościołem dwie barokowe figury: 
św. Jerzego i św. Jana Nepomucena (1720r.), zaś na terenie 
kościoła - klasycystyczna kaplica grobowa rodziny Kellnerów, 
ponadto liczne epitafia i tablice nagrobne.

Dzierżoniów, ul. Kościelna 5, facebook.com/swjerzydzierzoniow 

2 Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie

Świątynia w Bielawie powstała w latach 1868-76. Autorem projektu 
był słynny wrocławski projektant budownictwa sakralnego Alexis 
Langer. Kościół pw. WNMP, to budowla trójnawowa, w formie krzyża. 
Wyposażenie wnętrza wykonano w stylu neogotyckim. 
Kościół posiada 30-głosowe organy z XIX wieku. Konsekracja 
świątyni odbyła się w 1892 roku. W czasach powojennych 
był wielokrotnie remontowany.

Wieża Widokowa Kościoła Wniebowzięcia NMP

Wieża znajduje się w czołówce najwyższych wież kościelnych w Polsce 
i liczy sobie 101 m. Żeby zdobyć jej szczyt trzeba pokonać ponad 
300 schodów wachlarzowych. Warto podjąć wyzwanie ponieważ 
na górze czekają przepiękne widoki, które podziwiać można 
z czterech tarasów widokowych, wyposażonych w urządzenia teleoptyczne oraz tablice 
informacyjne na temat historii wieży oraz kościoła.

Bielawa, pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, www.parafiabielawa.pl

3 Synagoga Rutika w Dzierżoniowie

Została wzniesiona przez gminę żydowską pod koniec XIX wieku. Od 1994 roku wpisana do rejestru 
zabytków, a w roku 2012 roku nadano jej nazwę Rutika - na cześć pięcioletniej dziewczynki 
zamordowanej w czasie holokaustu w 1942 roku. Od 2007 r. Właścicielem synagogi jest Fundacja 
Beiteinu Chaj-2004. Po remoncie budynek pełni funkcje centrum integracyjno-kulturalnego.

Dzierżoniów, ul. Ignacego Krasickiego 28, www.synagogarutika.com

4 Zamek w Niemczy

To budowla XIV-wieczna, kilkakrotnie przebudowywana. Powstała za czasów księcia Bolka I. 
Wcześniej były tu zabudowania drewniane. W średniowieczu pełniła funkcje obronne, czemu
sprzyjało położenie na wysuniętym cyplu nad rzeką Ślęzą. Liczne przebudowy i rozbudowy 
sprawiły, iż zamek był w XVIII wieku okazałą rezydencją barokową. Wtedy też dobudowano 
do niego kaplicę. Niestety parę lat później zamek strawił wielki pożar. Obecnie zamek 
lata świetności ma już za sobą. Jest w prywatnych rękach i jego zwiedzanie w środku 
nie jest możliwe. Można jedynie z zewnątrz oglądać budowlę, która nierozerwalnie związana 
jest z historią miasteczka.

Niemcza, ul. Piastowska 5

5 Pałac w Wilkowie Wielkim

Renesansowy dwór z przełomu XVI i XVII w. wzniesiony w miejscu 
starszej wieży obronnej, wielokrotnie przebudowywany 
i modernizowany Po wojnie umieszczono w nim Ośrodek Hodowli
Zarodowej, który do dziś jest jego właścicielem. W skład zespołu 
zamkowego wchodzi park i zabudowa gospodarcza.

Wilków Wielki 25 (przy drodze krajowej nr 8)

dolnoslaskie.fotopolska.eu

6 Zespół Pałacowy Gladishof w Piławie Górnej

„Zamczysko” zostało wzniesione na przełomie XVII i XVIII wieku. 
Znacznie przebudowany w połowie XIX wieku, wtedy to pałac uzyskał 
neogotycki wygląd. Za pałacem znajduje się dawny folwark 
z zabudowaniami gospodarczymi. Wokół pałacu rozciąga się park 
krajobrazowy o powierzchni 3,8 ha z XIX wieku. Obecnie zabudowanie 
stanowi teren prywatny.

Piława Górna, ul. Henryka Sienkiewicza 96

dolny.slask.org.pl

7 Zamek Rycerski w Owieśnie

Wybudowany w latach 1385-1417. Jest to jedyny tego typu obiekt 
w Polsce zbudowany na planie koła. Obecnie ruiny zamku 
znajdują się pod opieką fundacji "Zamek Chudów", dzięki której
w 2009 roku przeprowadzono pierwsze prace porządkowe 
i zabezpieczające. W ruinach odbywają się imprezy plenerowe 
i turnieje rycerskie. Cyklicznym wydarzeniem są odbywające się tutaj 
od kilku lat (w okolicy 21 czerwca) obchody Nocy Świętojańskiej.

Owiesno 

8 Dolina Tatarska w Gilowie

Znajduje się tu jedno z największych grodzisk na Dolnym Śląsku, 
pochodzące z przełomu IX i X wieku, należące do kręgu kulturowego 
pierwszego państwa Słowian – Państwa Wielkomorawskiego. 
Z myślą o turystach przygotowano tam około 2 km ścieżek 
spacerowych z punktami widokowymi.

Gilów (przy drodze prowadzącej w stronę Niemczy)

polska-org.pl

9 Wieża widokowa na Wielkiej Sowie

Mierząca 25 m wieża, wzniesiona w latach 1905–1906 z bloków betonowych, znajduje się 
na najwyższym szczycie Gór Sowich - 1015 m n.p.m. Każdego roku jest celem wycieczek tysięcy 
turystów z całego kraju i zza granicy.

www.pieszyce.pl/index.php/wielka-sowa/godziny-otwarciacennik

Dzierżoniów, Rynek 1

10 Ratusz w Dzierżoniowie

Zbudowany w drugiej połowie XIII w. Od 1337 r. siedzibą rady miejskiej. 
Obecny wygląd uzyskał po przebudowie w latach 1873 – 1875r. 
Wieża ratuszowa do której prowadzi gotycki portal z XIV – XV w. 
powstała nieco później. W dolnej części wieży dzierżoniowskiego 
Ratusza znajduje się warsztat menniczy, który jest rekonstrukcją 
XIV-wiecznej Mennicy Miejskiej. Samodzielnie można tam wybić 
niezapomnianą pamiątkę.

Dzierżoniów, ul. Świdnicka 30, www.mmdz.pl/oferta/zwiedzanie

11 Muzeum Miejskie Dzierżoniowa

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa powstało 1 maja 2011 roku, poprzez przekształcenie działającej
przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury Izby Regionalnej. Siedzibą Muzeum jest willa Cohnów. 
Pałacyk miejski, wzniesiony najpewniej w 1897 roku, należał pierwotnie do Hermanna Cohna, 
współzałożyciela firmy Cohn Gebrüder - jednej z pierwszych tkalni mechanicznych w Dzierżoniowie.

12 Jezioro Bielawskie

Malowniczo położony akwen wodny z piaszczystą i strzeżoną plażą, wyspą, molo, boiskami
sportowymi oraz siłownią plenerową. Obok kąpieliska jest przystań, z której wyruszyć można
na jezioro kajakiem lub rowerem wodnym. Tuż obok Jeziora Bielawskiego znajdują się fontanna
i basen odkryty wraz z wodnym placem zabaw i zjeżdżalnią.

Bielawa, ul. Wysoka 1

13 Młyn Hilberta

Młyn powstał w latach czterdziestych dziewiętnastego wieku. 
Został zbudowany i był prowadzony do II wojny światowej 
przez członków rodziny Hilbert. W ramach Działalności Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku, Młyn został 
przekształcony w Muzeum Młynarstwa. Projekt obejmuje 
konserwację czynnego obiektu z pełnym zabytkowym 
wyposażeniem produkcyjnym z lat trzydziestych XX wieku.

Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 11, www.muzeatechniki.pl

14 Góry Sowie

To wspaniałe miejsce dla turystów lubiących piesze wędrówki. Jedno z niewielu, 
gdzie rozpościera się widok na całe Sudety od Pasma Jaseników na wschodzie do Gór Izerskich 
na zachodzie. Atrakcyjny teren rekreacyjny dla miłośników turystyki pieszej, rowerowej, 
narciarskiej, a nawet wodnej.

15 Arboretum w Wojsławicach

Od roku 1988 filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Kolekcja obejmuje 4650 gatunków roślin 
drzewiastych oraz 4885 gatunków i odmian bylin. 
Znajdują się tam kolekcje różaneczników - 900 gatunków i odmian, 
liliowców - 3100 gatunków i odmian oraz bukszpanów - 80 gatunków 
i odmian, które uznane zostały przez Polskie Towarzystwo Ogrodów 
Botanicznych za Kolekcje Narodowe.

Niemcza, Wojsławice 2, www.arboretumwojslawice.pl

16 Piernikarnia w Niemczy

To „żywe muzeum” tradycji regionu oraz manufaktura historycznych 
pierników. Dzięki pracowni piernikarskiej można obejrzeć zwyczajowe, 
drewniane formy, dotknąć tradycyjnych składników, a także poczuć 
ich niezrównany zapach.

Niemcza, ul. Dębowa 10, www.muzeumniemcza.pl/piernikarnia

17 Muzeum Gór Sowich w Kamionkach

Największe w regionie muzeum o tak zróżnicowanej tematyce, 
w której zbiorach znaleźć można maszyny i narzędzia rolnicze, 
przedmioty i urządzenia gospodarstwa domowego, wiele maszyn
i narzędzi z dziedziny techniki jak również dokumentację i pamiątki 
po miejscowych zakładach tj. BIELTEX, BIELBAW, SILESIANA, 
TECHNOTEX , DFK, DIORA.

Pieszyce, Kamionki 12, www.muzeumsudety.pl/index.php/kontakt

18 Ścieżki przyrodnicze

Śieć szlaków i ścieżek przyrodniczych, edukacyjnych i historycznych, 
wytyczonych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego to łącznie 
ponad 150 kilometrów. Trasy dla pieszych zostały przygotowane 
w taki sposób, aby wyróżnić największe wartości przyrodnicze 
i architektoniczne regionu. Przechadzając się wśród pól, wzgórz 
i gór można odpocząć od zgiełku miasta i zregenerować siły.

www.pow.dzierzoniow.pl/dla-turysty/sciezki-przyrodnicze

19 Trasy rowerowe i MTB

Powiat Dzierżoniowski to łącznie ponad 700 km tras rowerowych. Amatorzy kolarstwa znajdą 
tutaj krajobrazowe szlaki poprowadzone wśród niewielkich pagórków, zieleni okolicznych pól, 
zabytków architektury i ciekawych, pełnych uroku zakątków ze wspaniałymi widokami 
na Kotlinę Dzierżoniowską i panoramę Gór Sowich.

www.pow.dzierzoniow.pl/dla-turysty/trasy-rowerowe

www.strefamtbsudety.pl/tt/trasy
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Siedem zróżnicowanych szlaków rowerowych oraz największa i najszybciej rozwijająca się 
w Polsce sieć górskich tras rowerowych Strefy MTB Sudety łączy aktywne spędzanie czasu, 
obcowanie z przyrodą oraz turystykę. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.
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