Czarnocin – tourist showpiece of the commune of
Leśnica. For the reason of the picturesque location,
the relief, numerous watercourses, and the surrounding
beech forests, the locality is called ‘Silesian Switzerland’. In the
area there are forest nature reserves called ‘Boże Oko’ with a
shrine of the same name and a way of the cross, and also the
‘Grafik’ forest nature reserve with the obelisk called ‘Filio’ which
commemorates the tragic death of the son of the then owner
of the property – count Hipolit Renard, in 1855. The marked
tourist routes foster active recreation offering opportunities to
see numerous peculiarities of the landscape and nature.

Czarnocin – turystyczna wizytówka Gminy Leśnica. Ze względu na malownicze położenie, ukształtowanie terenu, liczne cieki wodne i otaczające lasy
bukowe miejscowość nazywana jest „Śląską Szwajcarią”. W pobliżu znajdują się rezerwaty leśne „Boże Oko”,
a w nim kapliczka o tej samej nazwie wraz z drogą krzyżową oraz rezerwat leśny „Grafik” z obeliskiem „Filio”,
upamiętniającym tragiczną śmierć syna ówczesnego
właściciela tych ziem – grafa Hipolita Renarda w 1855 r.
Wytyczone szlaki turystyczne zapraszają do aktywnego
wypoczynku, podczas którego zobaczyć można wiele
osobliwości krajobrazowych i przyrodniczych.

Urząd Miejski w Leśnicy

ul. 1 Maja 9, 47–150 Leśnica
tel.: +48 77 461 52 81, fax +48 77 461 53 42
www.lesnica.pl, e–mail: um@lesnica.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Gminy Leśnica

ul. Rynek 8, 47–150 Góra Św. Anny
tel.: +48 77 402 65 58
(poza sezonem tel.: +48 77 461 53 91)
www.lesnica.pl, e–mail: turystyka@lesnica.pl

Godziny otwarcia
(w sezonie letnim od kwietnia do października):
wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00,
sobota – niedziela godz.: 10.00 — 14.00,
w poniedziałki nieczynne

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

ul. Leśnicka 10, 47–150 Góra Św. Anny
tel.: +48 77 461 50 74
www.gsa.zopk.pl

Geopark Krajowy Góra Św. Anny

trasa
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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt „Orienteering w Gminie Leśnica” jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

tel./fax: +48 77 461 50 74
www.geopark-goraswanny.pl,
e-mail: geopark@geopark-goraswanny.pl

projekt, skład i druk: www.artengine.pl

Scharnosin – touristisches Aushängeschild der Gemeinde Leśnica. Wegen ihrer malerischen Lage, der Form des
Geländes,
G
die zahlreichen Gewässer und die sie umgebenden Buchenwälder wird die Ortschaft „Schlesische Schweiz“
genannt. In der Namen befinden sich Waldschutzgebiete mit
dem Namen „Auge Gottes“, darin befindet sich eine Kapelle mit
dem gleichen Namen, ein Kreuzweg und das Waldschutzgebiet
„Grafik“ mit dem Obelisken „Filio“, der an den tragischen Tod
des Sohnes des damaligen Eigentümers der Ländereien erinnert, Graf Hipolith Renard, 1855. Die abgesteckten touristischen
Routen laden zur aktiven Erholung ein, bei der viele Besonderheiten der Landschaft und der Natur zu sehen sind.

