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(NIE)CIEKAWA 
PRZYG(R)ODA

,czyli co kryją Malczyce i okolice

Orientacyjna długość ścieżki: 
ok. 20 km

Orientacyjny czas przebycia 
ścieżki: ok. 2 h

Na wycieczkę zapraszamy,

okolicę piękną mamy,

od Dębicy zaczynamy,

gdzie przepiękny pałac mamy.

1. Bardzo ładny duży pałac wybudowany pod koniec XVIII w, otoczony pięknym 
parkiem. Pow. użytkowa około 2 350 m² Kubatura 18 800 m³ Park działka- około 5 ha 
Pałac uległ zniszczeniu po II Wojnie Światowej. Obecnie teren pałacu wyczyszczony, park 
zrekultywowany. Po remoncie i adaptacji pałac idealnie nadaje się na hotel, SPA, dom 
seniora, duży dom weselny. 
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Co to za drzewa rosnące 

przy kościelnej drodze,

miodem wonnym pachnące,

z rojem pszczół przy kwiecie?

Czy już wiecie?

2. To pięć pomnikowych lip drobnolistnych, o obwodach pni: 325 cm, 340 cm, 380 
cm, 270 cm i 385 cm, których wiek szacuje się na ok. 200 lat.

I drogą krętą do Kwietna,

gdzie kolejny przystanek podróży.

Wśród zieleni ukryty

stoi pałac piękny i duży

3. Pałac w Kwietnie powstał w latach 1891-1892. Inicjatorem budowy 
był Karol Wilhelm Scheibler II. Obiekt został zbudowany 
z czerwonej cegły, w stylu niderlandzkiego renesansu, z dużą ilością
wieżyczek, szczytów i podcieni. Wygląda jak z bajki Disneya.



Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach 
Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z 
Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

3

Z Kwietna przez las

Droga do Wilczkowa prowadzi nas.

Tam ciekawy „wodny” czeka skarb.

Ryby: karpie, węgorze, szczupaki, sandacze, 
jesiotry
Rośliny: żabiściek pływający, rogatek 
sztywny 
Ptactwo: kaczki, łabędzie

Powierzchnia stawu: 
ok. 14 ha

4.Miejsce rekreacji i 
wypoczynku, raj dla 
wędkarzy

jesień

K

Rebus podpowie Ci, jaką ciekawą rybę można złowić w stawie w Wilczkowie.

+ +

Ż

Jedziemy dalej na północ,

przez ruchliwe skrzyżowanie.

Mkniemy do Rachowa

historii na spotkanie

-białego pałacyku.
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5. XIX wieczny pałac. Pałac jest budynkiem dwukondygnacyjnym z 
czterospadowym dachem. Na północny-zachód od pałacu znajdują się
pozostałości parku krajobrazowego o pow. 1,5 ha. Rosną w nim dęby, buki 
i lipy. 

Wjeżdżamy już do Malczyc.

Tu kończymy  wędrowanie.

Majowo na Dworcowej 

kwitną „kasztanowe panie”.

6. W kasztanowej alei rośnie 35 kasztanowców o różnych obwodach.
Największy z nich ma 300cm, a najmniejszy 130 cm. 
Pozostałe mają następujące wymiary:150 cm(4szt. ), 160cm(5), 165 cm(1), 170 
cm(4),190 cm(3), 196 cm(1), 200 cm(3), 210 cm(3),225 cm(1), 260 cm(1),213 cm(1), 220 
cm(2), 230 cm(1), 240 cm(1)260 cm(1).
Wszystkie kasztanowce, jak wynika z relacji mieszkańców, posadzono przed wojną. 
Kiedyś rosły po obu stronach ulicy, a teraz tylko po jednej. Są u nas dwa kościoły, 

w tym cerkiew prawosławna. 

Ma piękny ikonostas,

który zachwyca nas.
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7. Cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy to dawny kościół ewangelicki 
zbudowany w stylu neogotyckim, pochodzący z lat 1902–1903. Wzniesiony według 
projektu jednego z największych architektów niemieckich Hansa Poelziga. Świątynia 
posiada trzy kondygnacje okien. W latach 1953–1954 przebudowana do potrzeb 
prawosławnych. Ikonostas pochodzi z Lubelszczyzny, z cerkwi św. Michała Archanioła 
w Kulnie. W latach 1987–1997 dokonano kapitalnego remontu cerkwi, uzupełniono też

wyposażenie wnętrza. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków

Przez Malczyce Odra płynie.

Mknie do morza po równinie .

Pogłębiona ,poszerzona, 

Jest do rejsów wprost stworzona.

Przez obszar gminy przepływa 
rzeka Odra na odcinku od 304,8 do 
306,55km jej biegu. Stanowi 
długość zaledwie 1,75km, a mierzy 
od 60 do 100m szerokości. Rzeka 
stanowi naturalną, północną
granicą gminy. Płynie z kierunku 
wschodniego na zachodni, a 
poniżej Malczyc zmienia swój bieg 
na północny. Najniższym punktem 
terenowym Ziemi Malczyckiej jest 
odrzański brzeg leżący na 
wysokości 96m n.p.m. 

8. W wodach rzeki i na jej brzegach 
występuje również wiele roślin wodnych 
i ziemno-wodnych, np. pałki wodne, lilie 
wodne w rozmaitych kolorach oraz 
silnie trujące kniecie błotne popularnie 
zwane kaczeńcami. Nie brakuje również
leczniczego tataraku.
Wzdłuż rzeki przelatuje rocznie 
olbrzymia ilość ptaków , np.: gęsi 
zbożowe i białoczelne, żurawie, bociany. 
Dla ok. 85 gatunków jest to miejsce 
zimowania (tracze, liczne gatunki 
kaczek).

Cóż to za skarb kultury?

Zniszczone straszą mury .

Fabryka  celulozy,

jak echo świetnych  lat,

z malczyckiej historii kart.
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9. Zakład Schlesische Celuloze und Papierfabricken, czyli Fabryka 
Celulozy i Papieru w Malczycach, wybudowana w 1911 roku. W 
1979 r. wstrzymano produkcję celulozy i od tej pory ta część
zakładu powoli rujnowała się. Obecnie na jej terenie odbywają się
sesje fotograficzne, ale i także zawody paintballa. Duże 
zainteresowanie wzbudza też wśród eksploratorów. 

„Choć Malczyce są niewielkie,

Ludzie mają wielkie serce,

Nie ma tu lochów ani smoczej jamy,

Ale jest to miejsce , które kochamy”

(P. Gacki)

„ Przez nie Odra wielka płynie, 

w dolnośląskiej tej krainie.

Gości do nas zapraszamy,

Wszystkich mile powitamy”

(P.Rymarowicz)

… Razem skarbów poszukamy!
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