
Bunkry zostały wybudowane w latach 1928-39 
wzdłuż lewego brzegu Odry od Wrocławia 
do Krosna Odrzańskiego. Stanowiły one nie-
miecką linię obronną tzw. Pozycji Środkowej  
Odry/Oderstellung.

Chełm - wieś położona na 
357 km lewego brzegu Odry

Pozostałości bunkrów 
w okolicach Radoszyc

Chobienia - wieś położona na 350 km lewego brzegu Odry

Radoszyce - wieś położona 
na 355 km lewego brzegu Odry

Ciechłowice - wieś położona
na 341 km lewego brzegu Odry

Pomnik poświęcony Polakom poległym w cza-
sie II wojny światowej umiejscowiony jest przy 
skrzyżowaniu dróg przed Chełmem. Ma formę 
niewielkiego obelisku, który powstał z  prze-
kształcenia pomnika istniejącego w latach 1892-
1925.

Rozlewiska Odry przy wsi Chełm otoczone są 
wysoką skarpą, którą porasta drzewostan lip, 
grabów i dębów.

Ścieżka przyrodnicza „Krajobrazy Nadod-
rzańskie-Chełm” wytyczona została w 1996r. 
w bliskiej odległości od wsi. Na trasie o długości 
ok. 5 km można dostrzec ptaki wodno-błotne, 
godowiska płazów, bogatą roślinność terenów 
zalewowych. Wędrując pętlą po rozlewiskach 
Odry zauważa się dużą różnorodność gatunko-
wą roślin i zwierząt.

Wieś Orsk to interesujące miejsce ze względu na położenie: na południu do jej zabudowań przylega 
rezerwat przyrody „ Skarpa Storczyków”, zaś na zachodzie znajdują się głębokie starorzecza od-
rzańskie. W pobliżu wioski prowadzi ścieżka przyrodnicza „Krajobrazy Nadodrzańskie-Orsk”. 
Podczas wędrówki trasą o długości 8 km można zapoznać się z ekosystemem lasów nadodrzań-
skich, chronionymi roślinami, a także obserwować różne gatunki ptaków.

Pałac w Orsku wybudowany został w 1603r. 
Przez kolejne stulecia budynek kilkakrotnie 
powiększano i upiększano. Liczne moderni-
zacje  świadczą o tym, że właściciele majątku 
dbali o  swój komfort. Pałac w stylu neoklasy-
cystycznym z końca XIX wieku nadal imponuje 
wyglądem i bez trudu można sobie wyobrazić 
dawny wygląd tej dworskiej rezydencji, choć 
dziś można oglądać tylko jego pozostałości. 
Zabudowania folwarczne położone obok pała-
cu nadal są użytkowane. 

Grodzisko w Orsku zamieszkiwało plemię 
Dziadoszan. Jego funkcjonowanie jest wyzna-
czane na przełom IX–X wieku. Założono je 
w miejscu podmokłym, z natury obronnym 
i trudno dostępnym. Pozostałości tego wcze-
snośredniowiecznego grodu słowiańskiego 
znajdują się niedaleko wsi, na łąkach, w odle-
głości ok. 1 km od koryta Odry. Wysokość tego 
obszaru wynosi od 80 do 83 m n.p.m. 

Pałac w Nieszczycach jako siedziba szlachec-
ka pojawia się w historycznych dokumentach z 
XVIII wieku. Niewykluczone, iż był to już obec-
ny pałac, przebudowany w końcu XIX w. Jest to 
budynek piętrowy z użytkowym poddaszem, 
zwieńczony dwuspadowym dachem łamanym 
naczółkami. Budowla z ozdobną fasadą repre-
zentuje skromne budownictwo dworskie tam-
tych czasów. 

Kompleks pałacowo-parkowy funkcjonował 
od drugiej połowy XIX wieku, kiedy to w bez-
pośrednim sąsiedztwie pałacu urządzono park 
o powierzchni 5 ha. Przed samym pałacem, 
na terenie dziedzińca gospodarczego, powstał  
gazon, który współcześnie zastąpiony został ko-
listym klombem. Za rezydencją założono ogród 
- polanę, którą otoczono drzewami. W   drze-
wostanie zachowały się m.in. lipy, dęby, klony, 
iglicznie, robinie i kasztanowce. Od północy 
park łączył się z łąką, na której ulokowane są 
dwa stawy hodowlane.

Położenie Ciechłowic w bliskiej odległo-
ści rzeki przez stulecia warunkowało losy jej 
mieszkańców. W XVIII wieku czynna była tutaj 
przeprawa promowa. Miejscowość od półno-
cy, zachodu i południa otaczają pola uprawne.  
Jedynie 5 km dzieli ją od „Naroczyckiego Łęgu”.

Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, po-
łożony malowniczo na wysokiej skarpie nad  
brzegiem Odry, stanowi cenny przykład gotyc-
ko-barokowego zabytku sakralnego. Budynek 
został wzniesiony na przełomie XV i XVI wieku. 
Obecna architektura kościoła została ukształto-
wana w wyniku licznych przebudowań w cza-
sach nowożytnych. Po II wojnie światowej wnę-
trze kościoła zyskało nowy wygląd. Na uwagę w 
wyposażeniu  zasługuje  zabytkowa chrzcielnica 
z 1587r. W zewnętrzne ściany świątyni wmuro-
wane zostały epitafia i płyty nagrobne z końca 
XVI wieku.Zamek w Chobieni wybudował w 1209r. książę 

Henryk I Brodaty. Pierwotnie miał służyć mu 
jako zamek myśliwski. Następnie przekształ-
cono go w budowlę obronną,  gdyż otoczony 
został fosą i posiadał most zwodzony. W  cią-
gu kolejnych stuleci zamek przechodził licz-
ne przebudowy i modernizacje. W XVI wieku 
z  inicjatywy Georga von Kottwitz rozpoczęto 
jego przebudowę na renesansową rezydencję 
pałacową. Zamek w obecnej formie jest budow-
lą czteroskrzydłową, dwukondygnacyjną, z  we-
wnętrznym dziedzińcem, trzema narożnymi 
basztami oraz prostokątną wieżą bramną. Za-
chowały się też granice przypałacowego parku.

Miejska zabudowa Chobieni zapoczątkowana 
została w 1. połowie XIII wieku. Układ urbani-
styczny średniowiecznego miasta, lokowanego 
na niemieckim prawie magdeburskim, wyzna-
czał czworoboczny rynek. W przeszłości w ryn-
ku znajdowały się: ratusz z XIII wieku, budynek 
aresztu miejskiego oraz 8-boczny zbór ewange-
licki, wzniesiony w XVIII wieku.  Obiekty te nie 
przetrwały do dnia dzisiejszego.

Park przy zamku w Chobieni - pierwotnie   
XVII- wieczny ogród gospodarczy, w XVIII  
wieku przekształcony w ogród ozdobny, pod 
koniec XIX wieku zyskał wygląd parku natu-
ralistycznego. W drzewostanie warte uwagi są: 
sędziwy cis pospolity, dwa platany klonolistne 
oraz posiadający status pomnika przyrody mi-
łorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba). Ponad 
130-letni okaz o wysokości ok. 16 m mierzy 
w obwodzie 240 cm. 

Folwark w Radoszycach. Z dawnej architektu-
ry wsi zachowały się fragmenty zabudowy fol-
warcznej i duży park krajobrazowy. Naprzeciw 
folwarku, po południowej stronie głównej dro-
gi, można dostrzec budynki dawnej gorzelni. 
Nie przetrwał pałac wybudowany na początku 
XIX wieku. 

Pomnik położony w rynku w Chobieni de-
dykowany jest ofiarom wojen, żołnierzom, 
więźniom obozów, sybirakom oraz pionierom 
Chobieni. 

Obelisk poświęcony żołnierzom niemieckim 
poległym w I wojnie światowej. 

Ewangelicki cmentarz w Radoszycach z 1832r. 
znajduje się poza wsią, przy drodze prowadzącej 
w kierunku Chobieni. Do cmentarza, na któ-
rym zachowały się jeszcze fragmenty nagrob-
ków, prowadzi krótka aleja z lip srebrzystych. 
Na jego teren wejść można przez ceglaną bramę 
ze schodkowym szczytem. 

Park w Naroczycach 
założony został przy pa-
łacu w XVIII wieku. Do 
dziś zachowały się frag-
menty parku i ogrodu 
ozdobnego z tamtego 
okresu. Jednym z naj-
ciekawszych elementów 
założenia pałacowo-par-
kowego jest 200-letnia 
aleja grabowa. 

Spichlerz folwarczny w Naroczycach -  
barokowy zabytek z XVIII wieku, usytuowany 
na terenie przypałacowego folwarku. To duży 
murowany, czworoboczny, trzykondygnacyjny 
budynek gospodarczy. Spichlerz przykryty jest 
wielokrotnie łamanym dachem z lukarnami. 

Pałac w Naroczycach wybudowany w 1688r. 
przez Augusta II Mocnego, przebudowany 
w 1737r. Następnie modernizowany około po-
łowy XIX i na początku wieku XX wieku. Była to 
rezydencja wypoczynkowa króla Polski w czasie 
jego licznych podróży między Dreznem a War-
szawą. Skromna architektura pałacu utrzymana 
jest w klasycyzującej odmianie stylu barokowe-
go z 2. połowy XVII wieku. Wewnątrz budynku 
zachowały się piękne i cenne dekoracje salonu 
na piętrze oraz jadalni na parterze - malowane 
stropy i sufity zdobione sztukateriami. Przez 
kilka dekad po wojnie pałac nie był użytkowany 
i zaczął popadać w ruinę. Obecnie posesja nale-
ży do osoby prywatnej.

Fontanna zbudowana w latach 60-tych XX wie-
ku w miejscu zboru ewangelickiego. W  2009r. 
przeszła kapitalny remont.

G r o d z i s k o  
w Chobieni po-
wstało w 2. po-
łowie IX wieku 
na terytorium 
s łowiańsk iego 
plemienia Dzia-

doszan. Umiejscowione na wysokim brzegu 
Odry funkcjonowało ok. 50 lat  Stanowi przy-
kład wczesnośredniowiecznego budownictwa 
obronnego. 

Głogów miasto leżące na 395 km lewego brzegu Odry w Pradolinie Gło-
gowskiej i na Wzgórzach Dalkowskich. Gród wybudowany w IX wieku 
przez plemię Dziadoszan. Prawa miejskie uzyskał w 1253r. Miasto posiada 
duży port z nadbrzeżem przeładunkowym.

Ścinawa miasto leżące na 335 km lewego brzegu Odry. To prastara 
osada słowiańska, która prawa miejskie uzyskała w 1248r. Miasto 
położone przy jednym z najstarszych przejść przez Odrę posiada 
duży węzeł kolejowy oraz port rzeczny.
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