
PODRÓŻE             nasze skarby

Tu swoje ślady zostawili Łużyczanie, Czesi, 
Niemcy, Francuzi... To ziemia wielu kultur 

Powiat opolski

NiEzaPOmNiaNy WiDOk. 
Wzdłuż ulicy Piastowskiej  
w Opolu, nad starym 
korytem Odry zwanym 
młynówką, rozciąga się  
tzw. Opolska Wenecja.

POLSKA

OPOLE
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JOaChim haluPCzOk  
mistrz olimpijski i świata 
w kolarstwie szosowym 
urodził się w Niwkach  
w 1968 r. zmarł w wieku 
26 lat.  

PaŁaC W TuRaWiE 
czeka na nowego 
właściciela. 
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NaJsTaRszy W EuROPiE  
żelazny most wiszący 
powstał w 1827 roku  
w Ozimku nad rzeką 
mała Panew.

W zamku W PRÓszkOWiE, 
w którym jest 
Dom Pomocy 
społecznej, niedawno 
odrestaurowano piękną 
zamkową kaplicę.  

JuRaPaRk W kRasiEJOWiE 
warto zwiedzić z dziećmi. 
a dinozaury to początek 
wielkiej przygody, którą 
tutaj przeżyją...

P owiat opolski ze 
swą stolicą, Opo-
lem, to ziemie 

pogranicza, na których 
żyły i żyją ludy różnych 
narodowości i wyznań. 
Ślady przenikania się 
kultur znalazły odbicie 
w obrzędach, rzemiośle, 
folklorze. I w architek-
turze. Dziś zapraszamy 
do poznania zabytków 
bardzo zadbanych, jak 
zamek w Prószkowie 
czy zespół pałacowo- 
-parkowy w Tułowicach i 
w gorszym stanie, jak ba-
rokowy pałac w Turawie, 
wystawiony na przetarg 
(odbędzie się 20 wrze-
śnia), a cena wywoław-
cza nieruchomości, 2 mln 
zł, ulegnie ustawowej,  
50-procentowej obniż-
ce. Kogo pasjonują naj-
starsze ślady życia na 
Ziemi, dotrze do nich w 
Krasiejowe, w najwięk-

szym w Polsce Jurapar-
ku ze ścieżką edukacyj-
ną pełną modeli gadów 
i płazów. W pawilonie 
paleontologicznym przez 
szklaną podłogę obejrzy 
rekonstrukcję szkieletu 
najstarszego z odkrytych 
dotąd, liczącego 230 mln 
lat pradinozaura, nazwa-
nego Silezaurus opolen-
sis, zaś w tunelu czasu 
zrozumie, co działo się na 
Ziemi od chwili Wielkiego 
Wybuchu. Kto jednak ten 
region i jego stolicę ko-
jarzy przede wszystkim 
z prawie pięćdziesięcio-
letnią historią festiwalu 
piosenki, wzruszy się 
zbiorami Muzeum Pio-
senki Polskiej w Opolu. 
Zgromadziło ono tysiące 
eksponatów. I czeka na 
dalsze. Na płyty, książki, 
plakaty, fotografie, cza-
sopisma... Może ktoś z 
Państwa jeszcze je ma?


